
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )زالين( قامشلي  شلومو
 ميالد  -حانة  -صامو    -صارو -عائلة شابو: شابو

 حنا   -صونية -ضيوف شابو)بنت عمو(: سيدة

 جرجس )صغير(   -سيهام -يوسف  -الياس –فهيمة  -عائلة دنحو : دنحو 

 دافيد    -ريمة   - سيدة   –ضيوف دنحو) ابن خالو( : ملك 

 (   12عائلة اسمر : اسمر خاتون نعمان )موهندس( شامو )صف 

 بن اخته جوزيف. ا

 ماروكه صراف    –حبيب البيسة  –ايلي صايغ  –ابناء السوق : احو بائع البيسة 

 كريم   –حبصونو  –برصوم  -القهوة: عيسى في الطريق

 مطعم نمرود )ميامي( مسبح سيزاربالس    –المطاعم : مطعم ميشو 

 حنا   –لوتس لمحل االزهار : ا

 مطعم سيزار بالس   –الحفلة: األخوية 

 ميالد حدو   –توني بحو   –يعقوب   المصورون :

 ضيوف الفلم تيدورا : رفيقة حانا في المدرسة   

 اسعد حسينة حنان فلة  1عائلة : 

 ليند   –سلمان مرتا نورة حكمت )جامعة( سعد )عسكري( ليزا  2        

 زوجته خانيم   -يوسف اخو مرتا     -نعيم )جمعة ( يحب نورة        

 نة  ان زوجته بس افرام اخو سليم

 فوكس (  –ايزال للنقل )باصات  –شركة الرافييدن 

 

 المشهد االول 
 اتصال هاتف  من السويد بعد عشرين عام سيدة تتصل مع ابن عمها شابو(  )

 شابو : يستيقظ من نومه . صارو حزي من يو علىو تليفون بي ساعاثة 

   صارو: تركض للتليفون الوهو مستر الو...الو من كو مشغل

 و انو اي سيدة مو سويد كو مشغولونو قي الدثيعتلي سيدة: صار

 صارو : ال له الذيعالخ سيدة  هانو مي ما لو شاميعونو قوالخ  

 سيدة : كيو ابريه دعمي شابو  

 صارو: كاليه هركه .... شابو .. شابو .. هانو تلفون مي برثو دعموخ مو سويد 

  ليت ميده؟ شابو: )يأخذ الهاتف( خيريو سيده انشاء هللا

 سيده: لو عامر بيتو آبيعونو مجغولونو اعميخو 

 شابو: بثر عسري اشنة أثينا لبوالخ ! 

 سيده: أحونو شابو احاييه هركي كوطورن حا طوعيه روحه. لو حيرت اعالن ,ايدربو هاتو وايدربونه أناعيمه 

 شابو: كوالن طويينا مودينا لمريو ,وهاتو ايدربوهاتو 

 دصوبيه كنحتينا بثر كمو يومويه لكابيخو ينا دالوهو سيده: احنا غلبيه طوو

 شابو: اهال وسهال سيده مقا كفيشوتو هركي 

 سيده: هل دحوزينا حذو لوحنا  

 شابو: هانو ميده طوويو تامو لكنوقصخو ميده  

 سيده: هوخايو كيتو بيتو فريسو وراديتو بأرحو كليثو 

 وتو شابو: بسيو سيده لكمرخينا أوتلفون امرلي ايما كدوث 

 يومو دحمشو دوثيه كنحتينا بحلب ايشعثو شواع عصريه سيده:  

 شابو: دالوهو دصوبيه كتويونو تامو قاموثيخو 



 

 سيده: اعدو فوشو بشلومو 

 شابو: زيل بشينو 

 ) يعود للفراش ويفكر كيف يأمن نقود للسفر و......( 

 صارو: من هاوي ايبوخ شابو  

 يرحو وكذعت أزوزيه لكماكفن ليحاريتو دو يرحو دو عسري بو  شابو: عامر بيتو بثر تلوثو يوميه كدوثن واع

 صارو:الوهو رابو هل لويوماوو كقضيو  

 شابو: كوبع قيمينا بوواجب أعميه وكوبعالن مصرف لو دربوو لومكلوو لوشتويو 

 صارو: لو مفكرت غلبيه خد كدوخلينا كدوخلي خوثان

 نه  وطرنه كافي  شابو: عيبو صارو من كدومر اوعامو اعلينا ناحيتي كابيه

 صارو:انو هو كذعونو ميده سم خدكذعت

 ( الفو واروقيه 30شابو : صفرو كزي مدنو زوزيه موآحو) 

 الفو قي كطلبت لو صامو  30صارو: من 

 شابو: دعي اللوهو دمكفن دي دمخ ناهر اعلينا 

 

 المشهد الثاني

 )شابو في السوق( 
 شابو: شلومو آحو  

 غلو؟ خاييفو مو ش آحو: بشينو وبشلومو خيريو آثت 

 شابو: مدلي شعثو شبقونو دوثينو لكابوخ 

 آحو يا بشينو ايبوخ ايتاو دشوتينا ميده )صومي ابري امطيالن تيو دشوتينا( 

 صومي : اين دودو )يذهب ليحضر الشاي(

 آحو: امرلي من كيت اينشاء هللا ليت ميده؟ 

 شابو: لو ليت ميده ايلو كلوزملي اشمو دزوزيه 

 مر آحو: مقا كبعت آ 

 ألفو   30ده شابو: مي

 ألفو قي كمكورات اوبريذوخ!  30آحو: 

 شابو : لو آشر أيلو كدثيو ايبرثودعمي كدثيو مو سويد وهت كذعت اوميده حرينو 

 آحو: بس لو هوخا محتات روحوخ تحته دينو  

 شابو: حا من كسويم واجبيو 

 آحو: طرو معاونولخ اشمو  

 شابو: كذعت اونو لكطولبنو مينا ميده 

 يتو بهوتيل طرو حشو ناحآحو: 

 شابو: كزعنو اوعامومجغل اعلي بثر مو عمرانو 

 آحو: اومملو دوعامو لكخولص وخد كبعت سم 

 شابو: آحو هولي أزوزيه وآلوهو رابو 

 الفو .وأيما دهاوي كابوخ مدعيرن لو ماعيقت عل روحوخ  30آحو: شقول هاني 

 شابو: عومر بيتوخ آحو لوذعوينو من كسمنو دلو مينوخ 

 أحنا أحونونيه زد مي اربعي اشنه : عيبو كمت آحو

 شابو: تودي غلبه وآلوهو طوريلوخ اناعيمه ومفصوحت ابيه فوش بشلومو 

 آحو: ليكو كثيو ايتيو ايتو دشوتنا وبثر ايزوخ

 صومي: فقود دودو )يضع الشاي على الطاولة( 

 شابو: تودي ابري )يشرب الشاي ثم ينصرف( و) يعود للمنزل( 



 

 هاويو  ارو ايعريتوشابو: شلومو ص

 صارو: اي هويو حيلوخ آلوهو 

 شابو: آلوهو اوبيالخ حايلو 

 صارو: كوحزيونو فوثخ كاحختو امرلي من حزيلوخ؟ 

 شابو: من حزيلي عامر بيتو حزيلي حنفة بو شغلو أيلو آلوهو فتيحوليه بفوثي 

 صارو: مودينا اللوهو .شابو لومبربزات أزوزيه هركه وتامو؟ 

 نو فرنك دلو هوي بيدكثو طوو لكمصرف شابو:صارو هت كذعت

 صارو: )تضع الطعام على الصفره( ايما كزوخ شابو قاموثيه دناعيمه 

 فلكديوموبثر تري يوميه وكزينو لوماطار بفوثي   12شابو: كنوفقنو مركي ايشعثو 

 صارو: كمي كيت باصات )الرافيدين( كزن مسويو هول لوماطار

 زلو ومثيو  شابو: اي هوخايو واونو قطعلي ايبه م

 صارو: قطعلوخ لناعيمه  

 شابو: بع لمن كزي لتامو كسمنو شهر عسل ) يرحو ددوشو( كزي  دموطينو  اناعيمه 

 صارو: آلوهو هوي اعميخو وموطوتو بشينو وشلومو 

 شابو: تودي صارو الثن اناعيمه  

 صارو: اعدو كدوثن 

 

 المشهد الثالث 

 ) شابوفي كراج الباصات( 
 ؟  ي دكثي كويوشابو: شلومو يوسف ابر

 بثريه دو قالوعو  5يوسف: )موعاوين ( هاركه دودو نمرو 

 شابو: تودي ابري )يجلس في مكانه(    

 دنحو: )يصعد الى الباص ويرى شابو( شلومو شابو ليكو هوخا 

 شابو: بشينو بشلومو دنحو آشرخد كو حوزات  كزي لحلب  

 دنحو: يوسف ابري انو دوكثي ايكويو  

 (6و )يواشر رقم بعات خاليوييوسف: حلو هركيه د 

 دنحو: آشر طوويو كيوتونو كابو شابو  

 شابو: بشينو ابوخ )يجلس دنحو ( امرلي هات مين كسيمت بحلب  

 دنحو: هيمين كدوثه او ملك ابريه دحولي  موسويد وكزي لقاموثيه  

 شابو: كدوثيه لحوذه  

 دنحو: لو كدوثين اناعيمة اعمه  

 شابو: لو اشقاذ اثنوا  

 ين كسيمت بحلب بيله وهات م دنحو: 

 شابو: انو سته كدثيو ايبرثو دعمي واناعمة 

 دنحو: هوخا دربيذان حايو وكدعرينا عم حذوذيه  

 شابو: اباصاني هاون نعما  

 دنحو: آشر هوخايو 

 شابو: بوقيطو جاموده بوسثوو شاحينه  

 دنحو: الوهو أوبيه لوعاميذان وسيمي زيد موخا 

 ايذو  شابو: وميحايذي وهوين حذو  

 بازوزيه كيبوخ سيمات كول ميده وهاون زينو )سالح( بيذيه دانوشيه   دنحو:

 شابو: كيت نوشيه كيت اعمية زوزيه ايلوكوزيعي اعليه و كوتولنيه    



 

 دنحو: حا من كسويم كيتو هاوخا وكيت هاوخا  

 شابو: ماطينا عامربيتو  

 دنحو: آشر لو ماحسالن بودربو  

 و بشلومو ابخو  لحلب بشينو  يوسف: مودينا اللوهو ماطينا

 الجميع : وابوخ يوسف وبو )سائق الباص ؟( ينزل الركاب  

 كملخينا لوطوعيتو   8.5يوسف: ايشعثو 

 شابو:فايش شعثو دوثن  

 دنحو: ايتوخ يتوينا هركيه وعاينان آعليه  

 

 المشهد الرابع

 )وصول الطائرة وينزل الركاب ويخرجون لصالة األنتظار( 
 مه ملك واناعي  دنحو: ها كاثي أو

 شابو: نافيقي خاييفو  

 دنحو: آشر هوخايو)يركض لعندهم( بخير آثوتو أبردحولو 

 ملك: تودي ايلوخ )يقبله( 

 دنحو: بريخ مثيو حوثو مريم 

 مريم: الوهوطريلوخ احونو 

 شابو: بخير اثوتو  

 مريم: تودي آحونو - ملك

 ملك: كومرنو اوشابوهات دلووينو فودو 

 شابو:لولوالتت فودو 

سوبو خاييفو  : هاوت شابومريم  

 شابو: من كسيمينا ما كربه دحاييه 

 دنحو: كونه اناعيمه 

 مريم: كاثن بثرينا كموطن اصمدة 

 ملك: شابو هت من كونطرت 

 شابو:  اي سيدة ايبرثو دعمي موسويد 

 مريم: اي اي  آثن اعمان اعدو كدوثن 

 

 )تاتي ريما وأخوها دافيد(
 دنحو: بشينو آثوتو  

)يقبلها( ريما: تودي حولو  

حو: ايدربوهات أبري )يقبله( دن  

 دافيد: تودي حولو طوونو 

 شابو: بشينو اثوتو )يقبلهم( 

 مريم: شابو كاثن اي سيدة وناعيمه 

 سيدة: شلومو اعليخو 

 الجميع: بشينو سيدة 

 شابو: بخير آثت برثو دعمو )يقبلها( 

 سيدة: تودي شابو  

 شابو: كونيه اناعيمه 

 سيدة: كالن مالكحوزتيه 



 

نيه هاون رابيه مشحلفيآشر الذعنا شابو:  

 سيدة: هاثيه أي صونيا وهانو أو حنا 

 شابو: توخو توخو بخير اثوتو )يقبلهم( 

 دنحو: يال دزان لو باص كونوطر أيلو كمالخ ها

 مريم: قي ليبه نوطر زد 

 شابو: لو حوثو كومالخ علو زبنو خدكابيخو

 سيدة: كومحويه هركي مشوشطي خد اوربا

من مشحلف زت بعينوثاخدنحو: صفرو كحو  

 شابو: لوطاعيتو ميده هركيه مكريخو عينوثيخو 

 الجميع: لو لو مدالن كول ميده 

 )يذهبون الى الباص ويضعون األمتعه فيهويركبون( 

شابو   -صونيا       سيدة     –حنا   

ملك  -ريما       دنحو    -مريم    

-------------------------- دافيد    

ه اثته وناظيفصونيا: مامي اباصثيه ح  

 حنا: حزي مامي صرتو دمشيحو معالقتو 

 دنحو: هاني اباصه دو عاميذان

 سيدة: ميه عسري اشنه التوا هوخا

 شابو:هيش لحزيالخ ميده 

 دنحو: دحوزت ايقامشلو لوكذعتال 

 مريم: آشر مشحلفو غلبيه  

 سيدة: قي من مشحلف بوتيه دعفرو ودربو حفيرو 

 شابو: اوزبناو شافع سيدة 

قودون كوسيه يوسف: ف  

 حنا: تودي هاني لمنيه 

 صونيا: دشوتت مايه لمنه 

 يوسف: خبرايو احونو فقودون 

 ريما: ايماكموطينا حولو 

 دنحو:بثر حمشو شوعيه 

 صونيا: آعووو غلبيو 

 حنا: كفيشينا حموش شوعيه ياتيوي هيش 

 دافيد: لو زيعت كومرنو كيتو ثنحتو بودربو

شعثو  0,5دنحو: اي ابري   

ده ابري ملك: مشمعلن مي  

و: اشميه يوسفشاب  

 يوسف: من كرحموتو شمعوتو 

 صونيا: كيتو اجنبي 

 يوسف: لو آشر كيت سريويو و عربي بس

 شابو: قي اومحسيو دبابخ أجنبيوا 

 مريم: من درحمت مشمعالن)يضع كاسيت سرياني(

 ملك: ايه من باسيمويو حا دشومع سريويو 

 دنحو: هانو حا ما شحلوفه سيدة



 

امشلو غير كونو كحوزوتو ايقدافيد: بس موطينا   

 حنا: طرو موطينا وبثر كحوزينا 

 ملك: الوهو دصوبيه كموطينا وكحوزيتو 

 المشهد الخامس

 

 )يصل الباص الى القامشلي (
 شابو: تاخ سيدة روخينا بي راديتو ايزال ناعيمة حتو اصمدة ايبا  

 سيدة: هاثة لوعاميدان يو  

 ي شابو: اي سيدة وكتيه باصات رابيه خد تان

 ر طوويو سيدة: آش 

 شابو: دنحو مودو هاتو ايحريتو  

 دنحو: اي شابو .... ملك امطي اعمي اصمدة  

 ملك: توخ دافيد معونلي  

 شابو: عينوخ بهرو دنحو 

 دنحو: وهات عينوخ بهرو 

 سيدة: مريم صفرو حوزينا حذوذيه  

 مريم: دالوهو دصوبة مجغولينا عم حذوذيه 

 شابو: فوشو بشلومو  

 بشلومو   دنحو: زيلون

 دة: هايدو  سي

 مريم : هايدو  

 شابو: هوايو مورو دلوهايدو  

 )يصل شابو الى المنزل( 

 شابو: )يفتح الباب( صارو قري الناعيمة  

 صارو: بخير اثوتو )تقبل سيدة واالوالد( عبارو عبارو  

 )صامويقبل الضيوف (  

 شابو: صامو اعدو توخ معونلي وبثر دري شلوم اعليه  

 نيه  مين ياقوري  صامو: اين بابا

 صارو: هاثيه إي حانا هانو او ميالد   

 سيدة: )تتعرف على االوالد( الوهو طوراليه هاون رابيه   

 صارو: هاني عسري اشنة عمرو يو شافع سيدة  

 سيدة: هاثيه اي صونيا وهانو اوحنا  

 صارو: تاخ برثي نشقاالخ بخير اثوتو 

 صونيا: تودي حلتو  

 ي  صارو: ايدربو هات حنا ابر

 ي حلتو  حنا: تود

 صارو: لوكاويرت صونيا  

 صونيا: بيليه هاني تريه اشنة  

 صارو: التخو ناعيمة  

 صونيا : لو خايفويو  

 شابو: صارو لتيو زبنو دو ممالنو اعدو اومكلو حاضر 



 

 حانا : بيليه ...حانا يال برثي منحتيه علي صفرو  

 قاطينتو كتويه كول ميده حاضرو  5حانا : 

 دربويو او سويد هات حنا اي صامو: ايدربو

 حنا: انو طوونو او سويد غلبيه باسيمويو  

 صامو: ماخلصلوخ هروكو  

 حنا : هروكو دمين .سملي مدرشتو دو شغلو اوعدو كوشغلنو  

 صامو: بمن كوشغالت  

 حنا : كوسمنو مكلو بمطعم دي بيتزا وهات موكو سيمات  

 صامو: انو ملفونو بي مدرشتو دسريويه  

 و بريفات  ركيه مدرشوثحنا: كيت ه

 صامو: بريفات منيو  

 صونيا: يعني خصوصي هيش لو كاويرات  

 صامو: لو هيش خايفويو  

 صونيا: قاي مقا هاوي عمروخ 

 صامو: انو راب ميناخ باربعو اشنة   

 اشنة    30صونيا: يعني عمروخ هاوي 

 حانا: فقودون لو مكلو  

 شابو: يال ابري حنا.... صونيا.... 

   م حوثو سيدةصارو: ديه ق

 سيدة: كويو اوميالد صارو  

 صارو: كوميناكف غلبيه  

 سيدة: توخ ابري ايتاو كابي  

 ميالد: تودي حلتو  

 )بعد العشاء (

 شابو: سيدة كوذعت ايدكثو اشمو عقتويو  

 سيدة: لمت هوخا عامر بيتو الوهو كمقضيال  

 صارو: ايلو او ليبو رويحويو  

 سيدة: لوخا  ناحيتينا كابيخو  

 ليتو االخ ولي صونيا  واحنا كدمخينا هركيه )الصالون (  رو: كيتو قيصا

 سيدة: لو حو ثواحنا دمخينا هركيه  

 ميالد       ------شابو: اوحنا كدومخ عمو صامو  

 صارو: قومو مشحليفو البوشيه  

 شابو: درحموتو اوحمام شاحينويو  

 صونيا: انو اليبي دلو سحيونو ميقم مي شنثو  

 باطلنو اوصفرو قامنو خايفو  ن صارو آشر شابو: فراسال

 المشهد السادس

 )دنحو يصل للبيت( 

 فتح الباب ..الياس ..يوسف توخو معاوينوالن : يدنحو

 فهيمة: بريخ موثيو  آحونو ملك 

 ملك: ايدربوهات فهيمة 

 فهيمة: هاوينا غلبيه طوويه عل داثوتو 

 مريم: شلومو حوثو  



 

 فهيمة: بشينو عل ريشي اثوتو 

 ريه ريشاخمريم: طو

 نحو: عبارو من كسيموتو لرواال د

 ريما: شلومو حلتو 

 فهيمة:بشينو برثي ايدربوهات)تقبلها( 

 رتما: طوتو 

 فهيمة: توخ ابري دافيد بخير اثات 

 دافيد: تودي حلتو 

 الياس: بخير اثوتو )يساعد والده بالحقائب(

 األثنين: محاسي ايموخ وبابوخ 

 يوسف:ايدربوهاتو حولو و حلتو 

 خ ابري لوهو منطرلومريم: ا

 جرجس: من طوعنو حولو 

 ملك: توخ هات ابري ليبوخ ناعيموهات )يقبله و مريم( 

 سهام: بشينو بي ريما ايدربو شافع اودربو اعميخو 

 ريما: اشمو عاجيزينا

 فهيمة: أيتاوو دمثنوحوتو 

 شوعيه وكودعرينا موسيولركيه  11سهام: احنا كزان لوشام

 شوعيه  22ريما: يعني 

 يه بوباص عاجيزينا علبيه نا حمشو شوعدافيد:اح

 فهيمة: يال قومو لومكلو ميقم ميدقوير 

 مريم: لمن مشاقت

 فهيمة: اثوتو تاعوبيه وهلبت كافينوتو 

 دافيد: اي حلتو خبراخيو 

 دنحو: يال قومو علي صفرو توخو ناعيمه 

 )يجلسون على الصفرة( 

 فهيمة: ريما..كوحزيونو اثت لروحاخ كيو اوكوريذاخ 

 امر هاني شاتو وثو مرفيال مريم: ح

 فهيمة: واويليه قي برثي 

 دنحو:هانو شوغالخيو ..مرفيال وازيه هو كمدعروليه 

 ريما: لو وبحاييه نافقليه حورو وكتليه مينا ابرو 

 فهيمة: ادورو طوو دسمالخ  

 ) ينهون العشاء ( 

 دنحو: كذعوتو دكثيخو ملك  

 ملك: اي دنحو عومر بيتيخو 

 بنو مينوخ دنحو: لمت هوخا ملك كمغ 

 هيمة: سحايو ومشحليفو البوشيه دمثنوحوتو ف

 سهام: ريما دمخت كابي نقال حريتو  

 

 المشهد السابع
 شابو: بريخ صفرو صارو 

 صارو:بريخ طوبو ليكو هوخا مي صفريتو دالوهو 



 

 شابو: كزي لوشغلومدنو كمويومه اجازه وبثر كنوحتنو ليشوق موطينو فيكيه وبصرو 

 ور باسيمويو حينو علو فط صارو: لوطوعات لحمو شا

 شابو: لو لو لكطوعينو من حرينو 

 صارو: لو ميده 

 شابو: بس قيمي صارو سميه قهوثو كومرنو هوخا كرحمي ده فوش بشلومو 

 صارو: زيل بشينو 

 )يذهب شابو لعمله( 

 فهيمة ( يشربون القهوة معا  –مريم  –ملك  –)دنحو 

 ملك:مريم لو ماحسيه اناعيمه 

 ل باطيلي اييفويوبرمش مريم:طري منه دمخي خ

 فهيمة:طر دمخي ما من كسيمي معدو 

 مريم:فهيمة كتخو نس كافيه 

 دنحو:أي مريم اثمل شقيلي حثتو كذعت احنا لكشوتيناال 

 ملك:آشر هاثيه باسميو 

 مريم:ايلو اناعيمه كورحمي ايحريتو 

 فهيمة:هاثيه ياقرتويو اعليه 

 ملك:هركي اقهوثو من باسمتويو 

 لوبس ايقهوثو لكول ميده  دنحو:ايشمشو كوبو طعمو

 مريم:آشر هوخايو كومشحنو أكرمه 

 فهيمة:فلكديومو كو شحنو غلبيه  

 مريم:اناعيمه كرحمي هوخا ..اي ريما كبعو كيمو 

 دنحو:بس طرو هويو مورو لروحا  غلبيه عامو كايويه مينا 

 ملك: خبروخيو كلوزم حا مكاسي ريشيه

 مريم: ايما حا مجغل عمي سيدة  

 يدة مريم فهيمة: اينا س 

 يم: اثيو اعمينا مو سويد ايبرثو دوعمو دو شابو مر

 فهيمة: ها..ها. اذيعال هما بثر شعثو هل دماحيسي

 دنحو: هاوي فلكديومو ماحسيه و شابو ازيه لوشغلو 

 ملك: لمن مريم  

 مريم: بلكي نحتينا ليشوقو ومحلفينا ازوزيه وشقلينا اشمو دلبوشه ودهبو 

 نانيه وبثر نحاتو ليشوقو  حتينا محلفيدنحو: هاو ازوزيه لو ملك ون

 فهيمة: آشر هوخا طويو وبثر شوطو كتووي حيمو  

 مريم: هوخا كمونو...كزي مطيونو ازوزيه توخ ملك  

 ملك: مقا محالفنو 

 حمشلفو كرونات  5000مريم: هلني 

 ملك: لتنيه اشمو مريم 

 مريم: لو ملك بثر دوعامو لذعي كيت اعمان زوزيه يال زوخو 

 ن الغرفة( )يخرجون م

 ريم: كمونو هاوي زبنو حا دمجغل عمي سيدة م

 فهيمة: كلي حزيونو اورقماثيه ها كاليه )يدق الرقم( شلومو صارو 

 صارو: بشينو من كومجغل اعمي 

 فهيمة: اونواي فهيمة اياثتو دو دنحو 



 

 صارو: ايدربوهاتو فهيمة ايدربونه اناعيمه

 فهيمة: طووينا كبعو اي مريم مجغولو عمي سيدة 

 خ بهرو طرويه ....سيدة .. تلفون ايالخ صارو: عينا

 ) فهيمة تعطي الهاتف لمريم( 

 سيدة: بريخ صفرو مريم  

 مريم: بريخ طوبو كبعونو دمالخ عصرية كنحتينا ليشوقو 

 سيدة: بس كوبع محلفينا ازوزيه  

 يدخل شابو( دنحو درحمات طورو اوثيه حا مناعيمه ودزيه اعميه )  -مريم: اعدو كنوحتي ليشوقو ملك 

 شابو: منيو علو تلفون 

 سيدة: كاثي اوشابو ..اي مريم كومو كنحتي اكوريه كماحلفي ازوزيه 

 شابو: دبعت كزينو اعميه لتلي شغلو 

 سيدة: مريم كدوثيه او شابو  

 مريم: طروثيه لركيه ونحتي ليشوقو 

 سيدة: مقا حا محالف مريم 

   بصوت منخفض(مريم: مقا دبعت اعدو اونو كمحالفونو حمشو الفو) 

 سيدة: انوسته خوثاخ وبثر ايما كنحتت ليشوقو 

 مريم: كنحتينا بحمش  طرلول مشتوحر هيدو 

 سيدة: هيدو...شابو احونو كدوبالوخ حمشو الفو وكونطريلوخ  

 شابو: عال ريشي سيدة خود كمحالفي هنيه كمحالفنو  

 سيدة: اي احونو) تذهب لجلب النقود( 

 قم مدقوير او لحمو لناعيمه مي شابو: صارو هت قم محضر فطور

 صارو: يال شابو)تعود سيدة( 

 سيدة: هاني ازوزيه شابو  

 شابو: كزينو كلوزم ميده مي شوقو 

 األثنين: الوهو اعموخ 

 المشهد الثامن
 دنحو شابو ملك في السوق ويلتقون مع معارف  

 الجميع: بريخ صفرو عيسى

 عيسى:بريخ طوبو.... فقودون 

 مو دشغلو الجميع: تودي كتالن اش 

 سى: بريخ مثيو ملك ايدربوهاتعي

 ملك: تودي عيسى علبه طوونو وهات ايدربوهاتو 

 عيسى: طوينا الوهو منطرلوخ..ايما آثت 

 ملك:آشر اثمل ماطينا 

 دنحو: يال ملك ..دي عيسى فوش بشلومو 

 عيسى: زيلون بشينو ماحوي نقال حريتو 

 شابو: دالوهو دصوبيه كمحاوينو فوش بشلومو 

 هو اعميخو عيسى: الو

 ابو: من كمت دنحو حا مشايل كمو بلكي قويثالن دكثو اوبو زد ش 

 دنحو:اونو كومرنو ليت طو مو ماروكه كوبيه زد محرينه 

 ملك: آشر اشقذ محالفله زد محرينه 

 دنحو: ماطينا لي دحانوثو دو ماروكه 



 

 الجميع: بريخ صفرو ماروكه 

 ماروكه"بريخ طوبو فقودون 

 الجميع: تودي 

 ا آثت ملك ماروكه: ايم

 لك: آشر اثمل ماطينا بلليو م

 ماروكه: ايدربوهاتو 

 ملك: مودينا لمريو 

 دنحو: ماروكه كبعينا محلفينا  اشمو دكرونات

 ماروكه: مقا كيت اعميخو 

 ملك: اونو كيت اعمي حمشو الفو واوشابو لوكذعنو 

 شابو: آشر اونوسته هواللي اي سيدةحمشو الفو 

 ن  ماروكه: اديوما ناحت اشمو اوكرو

 من كسويم يومو كنوحت ويومو كعوليه  دنحو: حا

 ملك: حزي مقايو ماروكه 

 واروقيه  7,20ماروكه: )ينظر في الكمبيوتر( ماطي 

 دنحو: من كمت ملك محلفات

 ملك: حا من سويم 

 شابو: زد موخا لكووي ماروكه 

 ماروكه: كراخ ايشوقو دحوزت زد محالف تامو 

 نوشو حرينو لوكزان كاب دنحو: لو ماروكه اثينا لكابوخ مسويو و

 ماروكه: بشينو ابخو 

 الجميع: دي حشاون مقا كوون 

 شابو يعطيان النقود لماروكه( –)ملك 

 اشتو وتليثي الفو اليخو ملك مصرفته بوخير36ماروكه: هاني 

 ملك: تودي ايلوخ 

 اشتو وتليثي الفو مصرفته بوخير    36ماروكه: وهت شابو هاني 

 اي سيدة برثو دعمي   شابو: تودي ماروكه بس هاني دي

 دنحو: يال قومو انيشه كونطري 

 ملك:آشر خبروخيو 

 ماروكه: قي كوزيعت مينا 

 ملك: اينا دور لو كمداكل 

 شابو: دي فوش بشلومو 

 ماروكه: ناطرو دشوتينا ميده 

 دنحو: لو تودي كوزويعنو علو ملك 

 ماروكه:دهوي هوخا الوهو اعميخو 

 )يعود الجميع للمنزل(
 مو بيومو كوميشحلفو ايقامشلو ( كذعوتو يو ملك:) ينظر للبيوت

 دنحو: اوعامو كومعمر ..ودكوثن مي لرول كوشقلي هركيه 

 شابو:ملك قي لكوشقلت هركيه بيتو 

 حداحصر يرحه  11ملك:من كسمنو ايبه شوقلنو بيتو وصوخرنيه 

 دنحو: لو شقليه ليتاكوروثو..كول يومو كزيدي 

   شابو: كوذعنو نوشيه شقليه لوغل بحلب وحمص



 

 تامو لو هركي ملك: لمن 

 دنحو: لوفايشي نوشو هركيه  وكوثن دكرخي بواثرو 

 ملك: هانو ممرو طوويو دكوثن لركي 

 شابو: ليت باسم مركيه وبثر كول ميده لتيو بطيمو  

 دنحو: توخو يتوينا شوطو بيقهوثو 

 ملك: آشر ناشف فيمي 

 الجميع: شلو اعليخو 

 الجالسون: بشينو وبشلومو 

 بون ورق كونكان( يقفون عن اللعب  كريم يلع   – حبصونو –)برصوم 

 برصوم: فقودون لركيه 

 حبصونو: بريخ مثيو ملك 

 ملك: تودي حبصونو 

 كريم:ايما اثت ملك 

 ملك:اثمل اثينا 

 برصوم: ايدربوهاتو 

 ملك: مودينا اللوهو 

 شابو: مكميلو اوشتيعنيو 

 حبصونو: لمن حا مالز اوزبنو ياريخويو 

 بويو كريم: بثر لكووي لو ملك عي 

 ولو مكميلو وكحوزينا اعليخو ملك: ل

 برصوم: مقا كفيشوتو هركيه ملك 

 ملك: كمورنو ميده يرحو 

 دنحو: كومرنو فوشو زد لكماقبل 

 شابو: يرحو حا لكسووع منيه 

 كريم: طوو دكوثن رحو سته كيت عامو لكوثن  

 برصوم: توخ ابري حزي من كشوتن 

 كرسون: فقودون من كشوتوتو 

 ودو ملك: اونو ميده جام

 هت شابو من كبعت دنحو: و

 شابو: خد شوتت كشوتينو 

 دنحو: امطيالن قهوثو ايالن وجامودو لوملك

 حبصونو: وامطي مايه جاموده لو طوعت

 الكرسون: عل ريشي وعل عيني 

 برصوم: لو ابري علو صحنو امطيين 

 )حوار بينهم ويعود الكرسون (  

 و وهاثي ايقهوث  –وهاني مايه  –الكرسون: هانو كوال 

 ودي ابري الجميع: ت

 ملك: لكحوزينو او كوريه اعميخو 

 كريم: هوليلوخ عمره الوهو محاسيله

 ملك: الوهو محاسيله هانو ميما 

 برصوم: هاني يرحو  

 حبصونو: قي لو شاميعت 



 

 ملك: لو آشر لوشامعنو كوبع دزان لكابيه 

 شابو: حقيو ملك 

 دنحو: ايما دبعت كزانو 

 ملك: منه احاييه  

 علو دربانو ريثو كوالن كريم: هاثيو ب

 برصوم: كول حا مينان كتليه يومو 

 حبصونو: آشر هوخايو 

 )ينهون الشراب وينصرفون ( 

 الجميع: تودي علو شتويو وفوشو بشلومو 

 الجالسون: لوميديم خاييفويو 

 دنحو: كتالن شغلو غلبيه 

 يذهبون إلى المنزل 

 

 المشهد التاسع
 يصلون لمنزل دنحو 

 حذوذيه  شابو: فقودون  معرينا عم

 و: تودي شابوو كلوزم ازانو لوبيتو بلكي كبعي ميده دنح

 شابو: حقيو دي الوهو اعميخو طري حوزينانخوخ ملك 

 ملك: دالوهو دصوبيه 

 األثنين: فوشو بشلومو 

 شابو: زيلون بشينو 

 )يدخل شابوللبيت( 

 شابو: سيدة ايكوهت 

 سيدة: كالي هركه شابو آثت 

 شابو: اي تاخ مد ازوزيذاخ 

 ا هاونسيدة: مق

 اشتو وتليثي الفو  36:شابو

 سيدة: لتوا طو موخا طيمو 

 شابو: لتو بيشوقو كوال طو مانو دبعت مشايل او مالك

 سيدة: لو احونو ابيعونو بس دمشيلونو 

 شابو: بنيين طوو حوثو 

 سيدة: )تعد النقود( عيبو كمت شابو 

 شابو: صارو الوي اومكلو  

 اثناء الكالم(  حاضيرو)تخرجصارو: )في المطبخ( نطر روعو دشعثو كتوي 

 صارو: حانا برثي حت اصحنه علي صفرو

 حانا: ) في الغرفة ترتبها( اين ماما كاثيونو

 شابو: منكسيمي اناعيمه 

 سيدة: كوحوزن فيلم بو فرس حزوو 

 ) األوالد جالسون امام التلفاز( 

 حنا: كذعت صونيا طوو دكيت هركيه ستاليت

 صونيا: قيو حنا

 بو بروكرام من كروبح بيحاريتو  زيه من هاويحنا: كيبيه حا دحو



 

 صامو: من بروكراميو هانو 

 صونيا: مورويو دو ازمورو )نادي الهواة(

 صامو: كيت كابان حا خوثيه بس بو عربي

 حنا : كوحوزيتو اعليه 

 صامو: لو كول نقال 

 حانا: يال بسيو قومو ليعريتو 

 حنا: آشر كافنو غلبيه 

 )يتغدون معا( 

 نو لو حنا ليت نوشو حردوراخ كبعونو طلبو سيدة: كذعت صارو 

 صارو: اعدو ليت بس كيبي مشيلونو 

 شابو: من صارو كقورت بوارحو من كتلي برثو لكوورو 

 صارو: لو شابو كمشيلونو هاني دذعنيه 

 شابو: كزي دومخنو شوطو باطلنو 

 سيدة: تودي شابو باطيالت اعمينا

 شابو: لمت هوخا سيدة )يذهب للنوم( 

 ة حرينو يدة كيت ميدصارو: كذعت س 

 سيدة: منيو صارو 

 صارو: كوثيه غلبيه نوشو ليعيتو  

 سيدة: اي من كبعت دمت  

 صارو: طرو او حنا كورش صرتوثو بو فيديو خدوعامانو كوثن مي لرول 

 سيدة: آشر هانو رنيو ساكي طوويو ..حنا ابري 

 حنا: منيو مامي 

 سيدة: اي كاميرا دو فيديو حاضرتويو 

 اثو كوبع فيلم ححنا: اي مامي بس  

 صارو: نحات عمو صامو ليشوقو وشقالو حا 

 حنا: صامو توخ دزان ليشوقو 

 صامو: اعدو حيمويو حنا كمشلوقينا عامر بيتو 

 صارو: اي ابري طرو فويح اوفوحو وبثر

 

 المشهدالعاشر 
 حنا: مامي هولي زوزيه 

 سيدة: هاني ترالفو بسيو 

 صامو: اي بسيو وغلبيه 

 ده سيدة: بلكي ابع شوقل مي

 صامو )يذهبون للسوق(  حنا: يال

 سيدة: ها صارو حاضيرات

 صارو: انو حاضرتونو ..ابنوثيه حاضيرينه

 سيدة: من هاوي اعماخ صونيا

 صونيا: كوصوعونو فوثي 

 سيدة: هيش لو مخالصالخ ..كويو اي حانا

 حانا: كالي حاضرتو

 صونيا: مخلصلي مامي..يال  



 

 صارو: قي كزان لوحكو برثي

 لو هوخانو نفقونو دصونيا: لقدرو

 سيدة: طري مينا صارو 

 )عند منزل دنحو( 

 صارو: هانويو اوبيتو دودنحو سيدة)تقرع الجرس( 

 سهام: )تفتح الباب( .بشينو حلتو عبارو 

 سيدة: هاتو حاضيريهاتو 

 سهام: ماما اثيو ايحلتو صارو كيت اعما نوشه

 فهيمة: طرو عبري برثي 

 سهام: ايمي كمو عبارو شوطو 

 ارو عيبويو قمو ترعو كوليتو رو سيدة ..صمريم: عبا

 سيدة: ليبان مشتوحرالن علي شوقو 

 صارو: بريخ مثيو مريم 

 مريم:تودي غلبيه 

 فهيمة: عبارو عامر بوته هيش خاييفويو 

 صارو: عبرينا شوطو سيدة  

 سيدة: ياله شلومو اعليخو 

 فهيمة: بشينو بريخ مثيو سيدة 

 سيدة: كمونو هات اي فهيمة لو  

 هيايو  مريم: اي 

 ة: آشر هت لو مشحلفت..وهاثيه منيو ايشافرتوفهيم

 سيدة: هاثيه ايبرثيذي صونيا فهيمة: 

 فهيمة: تاخ برثي تاخ نشقاالخ ايدربوهات 

 صونيا: غلبيه طووتو 

 مريم: وهاثيه اي سهام اي برثييذايو 

 سيدة: الوهو طوريال 

 فهيمة: من كشوتوتو 

 صارو: لكفورق من كيت حاضيرو 

 ويو دة جامودو ط سيدة: دهووي مي

 فهيمة: من كمت عامر بيتو كيت من دبعت 

 مريم: سهام سم شراب جامودو لكولينا

 وال دبرتقاالت وال –وال دوليمون  –سهام: من كرحموتو دا ورده 

 سيدة: بسيو  سمالن دا ورده حوزينا 

 سهام:عل عيني )تذهب لتحضر العصير( 

 ريما: شلومو اعليخو 

 صارو: وهاثيه ديذاخيو مريم 

 اشقذ لو حزيوالخ ريم: اي قي م

 صارو: لو آشر 

 فهيمة: اينقال دثيو اي صارو انعيمه بي شوقونيوا 

 صارو: الوهو طوريال ومستر اعال 

 مريم: وطوريه سهماخ

 سيدة: مقا عمره دي سهام الوهو طوريال 



 

 اشتحصر اشنه كوبعال غلبيه  16فهيمة: هيش ناعمتويو 

 صارو: اي هوخايو هول مخلصو اي مدرشتو

 سيدرويو ونيا: بينا ص

 فهيمة: لوكذعونو كمو بكالوريا

 صونيا: باكالوريا منيو 

 دا تراحصار)تاتي سهام(  12ريما: )بالسويد ابي تور( اوسدرو  

 سهام: فقودون )وتجلس( 

 صونيا: من كسيمات بثر 

 سهام: كدرشونو وكتويونو ملفونيثو 

 صونيا: قي كماكيوات ريشاخ صفرو كدوثي حا موسويد وكشقالتله 

 ميتو كرحمنو يلفونو وبثر كفيشونو هركي باسميو سهام: بيقا

 ريما: اي اويلفونو غلبيه طوويو 

 سيدة: يال قومو مهلخينا

 صارو: آمينوايث 

 فهيمة: لوميديم ما من سمالن

 مريم: دافيد لوكوثات اعمينا

 دافيد: )من الداخل( لو ..لو كنوحتنو عمو الياس 

 ريما: اي طوو سهام لوكوثات اعمينا 

 مونو اوبيتو دلو اوثيه نوشو لكابن هام: لو كسيس 

 )يذهبون إلى السوق( 

 

 

 المشهد الحادي عشر 

 )في السوق(
 ريما: توخو عبرينا هركي كيتو موديالت غلبيه 

 صونيا: آشر شافيرينه مامي تاخ حزي

 سيدة: يال عبارو دحوزينا ما اوحزويو بزوزيو 

 آحو: لو..لو .بالشيو عبارو  

 وآحو صارو: شلومو  احون 

 كذعتليه صارو سيدة: 

 صارو: هيي او بابو دونعمان خدا احونونيه زد مي اربعي اشنه  

 سيدة: بلكي منقالن اشمو 

 آحو: علو حشوو لو مشيليتو ..مودو دلو زوزيه  

 مريم: تودي احونو..هانو بسيو 

 صونيا: كيتو موديالت حاثيه حلوف ماني 

 حاثينه  وهاني كوليهآحو: اي برثي هانو ناحت اديوما...وهانو اثمل ..

 ريما: هولي حزيونو هاثيه...وهاثيه 

 آحو:فقودين برثي لواش لوغل وحزي طوو

 ريما: تودي حولو )تجرب بالداخل( 

 آحو: كومرنو ايحوثو داثيو موسويد لكابيخو لو 

 وهاثيه ايبرثو صونيا   –صارو: اي اي سيدة 

 آحو: بشينو اثوتو 



 

 سيدة: تودي ايلوخ 

 اشنه الثيو صارو: هاني زد مي عسري 

 آحو: كومحوي لو فايشالخ نوشو هركي 

 سيدة: هوخايو بلحوذ او شابو  

 آحو: بس هت حوثو كومرنو اثت نقال حريتو لتيو هوخا  

 مريم: بيله آشر هركه باسيمويو  

 ريما: اينا دوثي نقال حذو كدوثيه كول نقال ايدربويو هاثيه مام

 مريم :غلبيه شافرتو

 آحو:آشر دمت اعالخ سيمو 

 دو  ما: تودي دوري

 صونيا: ايدربويو هان مامي 

 سيدة: شافيرويو برثي

 صارو: لتيو اشمو عيقو 

 صونيا: لو لو هانو هي هوخايو  

 آحو: لو صارو هاني كوثن عيقيه 

 مريم: ايموضا هوخايو... كبعت ميده حرينوريما

 ( 3قميص كم قصير  2كنزة   –2ريما: اعدو لو هاني بس)بنطلون 

 سيدة: مخلصالخ صونيا

 قميص (  -2كنزة حفر, ضب   –مامي كميدونو هاني) تنورة قصيرة صونيا: اي 

 مريم: كو حشاون بخير ديذوخ 

 سيدة: واحنا سته 

 حمشو الفو واربعمو  هولي بس حمشوالفو  5400آحو: هاتو هاون )مريم( 

 مريم: فقود وتودي ايلوخ 

     لفو        ترالفو وتمونيمو هاولي ترا 2800آحو: الفو بريخه وهات حوثو هاون 

 وحمشمو بس       

 سيدة: آشر كدوبالوخ ترالفو بسيو 

 آحو: دبعت دلو حق حوثو اثوتو لكابي بسيو 

 سيدة: هاني ترالفو وتودي  

 آحو: مو بريخه 

 صارو: )بخجل( عومر بيتوخ آحو وطوريلوخ اناعيمه 

 آجو: هو شلومه لو شابو غلبيه 

 فهيمة: يال مهاليخو فوش بشلومو آحو 

 و اعميخو آحو: الوه

 تجولون في السوق ويصلون لسوق الذهب()ي

 فهيمة: حزيالخ صارو من سمال ايبان

 صارو: هيا صفرو كزا لو حاروال 

 فهيمة: اي نافق طوو أوآحو 

 صارو: دلو موعيبو كدمونوا لوآحو محاشيوا خدو عامو 

 صونيا: مامي توخو عبرينا هركي 

 سيدة: بس حوزينا اعدو من كيت كابيه 

 لوشقولو دو دهبوو خاييفويو  مريم: اي اعد 

 فهيمة: هاتو عبارو انو وي صارو كفيشينا هركه 



 

 ريما:حزي هانو من حليويو 

 ايلي: فقودون كيت لوغل غلبيه 

 سيدة: تودي عبارو دحوزينا 

 أو حيوورو)ايطالي(  –ايلي: من كيت عل بوليخو دميدوتو دهبو شاعوثو 

 صونيا: كمونو اعدو اي موضا دو ايطالي يو 

 اوطيمو حايو سيدة: 

 ايلي: لو كول فلقو واو شغليذه بس اوحيوورو اشمو انقص 

 صونيا: محويلي هاثيه دحزيونو 

 ايلي: كيت هاثيه وهاثيه ناحيتو حاثو ليت مينا بيشوقو )يعرض بعض األشكال( 

 صونيا: من كمت ريما ايدربويو 

 ريما: كوليه شافيرينه من درحمات 

 يمه مريم: ايلي هولي مرووضيه  ) حلق( ناع 

 ل عيني كومرنو اثت نقال حريتو ايلي: ع

 مريم: اي اشقذ  

 ايلي: لمنه حوثو 

 مريم: كميدنه دوشنه لوعاميذن بوسويد 

 ايلي: كومرنو مد هاني كومالخي بكول زبنو 

 ريما: كبعونو صليبو وعيسكثو 

 ايلي: اعدو كيت هاني ايلو بثر شبثو كنوحت حاثيه

 ريما: اي كنطرونو طويو 

 ام دودهبو  سيدة: مقايو اوغر

 ايلي: اديوما عالي اشمو هاوي)  ؟  ( واروقيه

 سيدة: آعووووو غلبيه بطيمويو 

 مريم: مقا دهوويه بطيمو كفويش انقص مي كابن 

 صونيا: مامي كميدون هانو 

 سيدة: لو اعدو برثي بلكي بثر شبثو نوحت اشمو 

 صارو: من هاوي اعميخو 

 سيدة: كاثينا  يال صونيا... فوش بشلومو 

 بشينو   ايلي:

 : طريلي هاني وبثر شبثو كميدينا اوصليبو وي عيسكثو مريم

 ايلي: عل عيني  

 مريم: فوش بشلومو  

 ايلي: الوهو اعميخو 

 ) يعودون للمنزل( 

 المشهد الثاني عشر 
 فهيمة: عبارو انقال شوتينا قهوثو 

 صارو: لو فهيمة كزانو مشتوحرالن

 صونيا: باطيلونو مثنوحينا اشمو هركي  

 ينا موعدو بوبيتوارو من كسيم سيدة: اي ص

 مريم: آشر هوخايو مقضينا زبنو باسيمو اعميخو 

 ريما: اي حلتو صارو كسيمنخو قهوثو غلبيه باسمتو 

 فهيمة: )تفتح الباب( يال عبارو 



 

 سهام: بشينو ابخو 

 صارو: وايباخ برثي 

 صونيا: الذيعونو كيت هوخا شوقو شافرتو

 ريما: كيتو لبوشيه ساكي شافيريه 

 زت  من دبعت كحوسهام: 

 صونيا: كول ميده حاثويو 

 ريما: احنا حزيالن هانو مي اشقذ كزي سيمونوقهوثو 

 سهام: انو كسيمال 

 ريما: لو مرلي انو كسيمال )تذهب( 

 صونيا:من كيت ميده حرينو كابيخو 

 سهام: كيتو دكثو دوسحويو وكيبيه حا محشم تامو وشومع زمورو 

 صونيا: خدو حاكو

 ابو  شبثو و حوش  مريم: اي كول يومو د

 صونيا: كزانو مامي دحوزينا 

 سيدة: اي ايزوخو برثي  

 صونيا: هات ريما لكوثات 

 ريما: من كمت مامي ازانو 

 مريم: بس مبالو الياس وي سهام اعميخو 

 صونيا: اينا شعثو حا دزيه 

 سهام: بيشعثو تشعو 

 صارو: تودي علي قهوثو غلبيه باسمتووا 

 ريما: هنيه وحاييه 

 ونو بسيو سيدة: قمو كم

 رو: هات كوذعتصا

 فهيمة: هيش خايفويو 

 سيدة: لو بسيو فوشو بشلومو 

 صارو: طرايو حوزينانخ 

 مريم: دالوهو دصوبيه 

 فهيمة:الوهو اعميخو 

 صونيا: لوطوعت ريما يومو دشبثو هيدو 

 ريما: لولو لكطعيونو هيدو 

 )يعودون للمنزل( 

 المشهد الثالث عشر 
 جوزيف في منزل خاله مساء 

 اديوما كزومر بشار بو مسبح توخو دزانو كذعت نعمان جوزيف: 

 شامو: آشر قوله ساكي باسيمو 

 نعمان:ايزوخ هات واي شامو 

 جوزيف:  هات دلوثات لوكزانو 

 شامو: ما كول يومو كزان نقال حذويو 

 نعمان: كلوزم  بس ..)يقاطعه جوزيف( مدنو زوزيه 

 انو يراديتو وكزجوزيف: لو بس لو ميده لواش وهوايو حاذيريه كدوثينو ب 

 شامو: اينا شعثوجوزيف 



 

   8,5جوزيف: بيشعثو تمنيووفلكه 

 نعمان: كمت حا محشم دلو فيشينا كافينه 

 جوزيف: امنييذوخ علو طورو دشيكر ) يضحكون( 

 شامو: كذعت ادميه نقاوثيه ياقورويو 

 جوزيف: كملفتلي اعليه..كزي اعدو وبثر كدوثينو فوشو بشلومو 

 نعمان: دلو مهزمات  

 .. يف: لو..لو.جوز

 شامو: الوهو اعموخ ابرو دعمثو  )ينصرف جوزيف( 

 )مشهد في بيت دنحو( 

 دافيد:يال ريما  سهام مشتوحرالن 

 ريما:كاثينا مخلصليه او الياس 

 الياس: اي كونطرينانخو 

 سهام: ما لو نطرينا اي صونيا   ) يدق الجرس(

 ريما: ها كاثن يال نفاقو 

 )مشهد السهرة( 

 نا هركه جوزيف: توخو يتوي

 ان: كومرنو تامو طويو نعم

 شامو: لو هركي كحوزينا اوعامو واومسرحو

 جوزيف: يتاوهركيه شامو 

 شامو:تودي 

 كرسون: فقودون من كبعوتو بيقاميتو 

 جوزيف: امطي مي كل ميدة صحنو من كبعت شامو  

 شامو: طرو موزد اي سلطة 

 كرسون: على عيني 

 نعمان: موزد اي بطاطا 

 كرسون: من كشوتوتو 

 شوتينو عرق وهات نعمان وزيف: انو كج

 نعمان: عرق باسميو 

 جوزيف: وهات شامو

 شامو: كوال 

 جوزيف: امطي هاني وامطي بيقاميتو بيرة جامدتو 

 كرسون: عل عيني وعل ريشي 

 ) تدخل ريما وجماعتها(  

 ريما: كيت هركيه دكثو خليثو  

 الياس: دلويو لنوشو طوويو..... كرسون...

 ن كرسون:كاثينو فقودو

 كي خليويو  الياس: هر

 كرسون: اين 

 الياس : مورو اي طبليثو اشمو 

 كرسون: عل عيني )يجلب طاولة ثانية ويرتبها و يجلسون( 

 سهام: يتو ريما هركه ديتو اي صونيا ودعما هركي

 )تجلس ريما مقابل شامو مباشرة وتراها شامو(



 

 شامو: دلويونو فودو كمونو هاثيه اي ريما يو 

 ا نعمان: اينا ريم

 يوا اشقذ مو سويد شامو: اث

 جوزيف: ايكو اذيعتال 

 شامو: بيشوقو ناقص معال اشمو دزوزيه واونو تامو هوليال بدينو 

 نعمان: اثيو موسويد ليتو اعما زوزيه 

 شامو: لو كتوا بس كرونات

 جوزيف: هاني اوعامو دكرونات

 شامو: لمت هوخا اعال بس دذعتال غلبيه طوتويو 

 سرعه تتذكر وتؤشر بيدها( ل التذكر وب)ريما ترى شامو وتحاو

 ريما: هاي هاي )بالهمس( 

 شامو: هاي هاي) بالراس( كزي لكابا عيبويو )تذهب لعندها( 

 جوزيف: اي آشر خبراخيو 

 شامو:بريخ مثيو ريما  

 ريما: بريخ طوبو ايتو)تجلس شامو( 

 شامو:كذعت بيقاميتو الذيعالخ حالت غلبيه

 حالت ريما: تودي هانو مي عينوثاخ وهت

 تودي ايما اثت  شامو:

 ريما: هاني كمو يومه 

 شامو: كو اوكوريذاخ لكحزياليه 

 ريما: طريالن ميحذوذه 

 شامو: هانو قي ريما

 ريما: نافقليه حورو كتليه مينا ابرو 

 شامو: طوو دخاليصت مينه لويالخ ناعيمه

 ريما: لو موديونو الوهو 

 مكانها( الخ )تعود لشامو: كزي اعدو كاب احوني وابرودعمثي  بثر حوزين

 نعمان: قي لوداميخت تامو 

 جوزيف: لو شمعتله كاوويه كايو موخا اشر شافرتويو من كمت نعمان 

 نعمان: اوكيث كاورتويو 

 شامو: لو مرفيال اوكورو 

 نعمان: هيش طو كاميلو كتوا سبرو ازيه 

 جوزيف: دمت هيا راضيو وبثر من هاوي  كمو مرفيال لتيو طو ما مكسيو  

 ينا مو كورو عيبو لتوا م شامو: او

 نعمان: ايدربو امر دحوزينا 

 شامو: كاحخ اعال نافقليه حورو كتليه مينا ابرو 

 جوزيف: اولوي سخلو لكمستهلو ...كتال ناعيمه مينه 

 شامو: لو  

 جوزيف: اثيو بدكثا نعمان 

 نعمان: لو ..لو مرفيتويو قي من كنوقصلي

 بوخ و أوربا لكاجوزيف: لو هات كول نقال كمت كزي ألوربا  كاثي 

 نعمان: لو هوخا 

 شامو: اشر غلبيه طوتويو  وكول ميده نصيبيو) تدق الموسيقا( قومو رقذينا



 

 جوزيف: اونو كشوتينو اشمو وبثر كدوثينو هاتو قومو 

 شامو إلى الدبكة (  –) يقوم نعمان   

 حانا   -صونيا   –ريما: يال قومو رقذينا الياس 

 صونيا: انو هاثيه لوكذعال  

 شامو ونعمان(  قص ريما بيد) تر

 ريما: شامو هانو ابرو دعمثاخيو 

 شامو: لو هانو احونيو 

 ريما: كويو ايثتو 

 شامو:لتيو كاويرو 

 ريما: شلومو انو ريما

 نعمان: بشينو انو نعمان

 ريما: اواحونو دي شامو 

 نعمان: كومرنوهوخايو 

 ريما: ادموخ خاييفويو 

 ( نعمان: لو كول نقال بي شاتو نقال) يضحكون

 دبكه يعطيها منديل لتنشف عرقها ()تنتهي ال

 ريما: تودي نعمان

 نعمان: لو ميديم  )يعود كل واحد لكانه( 

 جوزيف: ها من كمت اعال معجبولوخ 

 شامو: كمونو بابي وايمي لومقبلي 

 نعمان: كومحوي اعال برثو طووتو 

 شامو: من خاييفو نعمان 

 جوزيف: اي ايكرثو كميذوعو مو عنوان 

 لوتو....بلكي لوبعولي و بسيو مجغو نعمان: اعد 

 شامو: خاييفو رحيمولوخ 

 جوزيف: كومر هيا لو هيي ) ياتي الطعام(

 كرسون: فقودون

 نعمان: )لنفسه( طوو داثي اومكلو 

 )طاولة ريما( 

 صونيا: ريما مرالخ لي شامو 

 ريما: اشر طعيونو 

 سهام: لمن ازاخيو 

 ريما: اعدو كدماال ميقم مي دزان 

 لو غلبيه باسيمويو عام( اشر مك حنا: )يلتهم الط 

 الياس: خول هنيه وحاييه  لمنيو 

 سهام: هولي اشمو دبصرو دافيد 

 دافيد:   هانو ... 

 سهام :اي   

 دافيد: فقودين 

 الياس: حانا قي لو كوخالت

 حانا: كوخلونو الياس 

 الياس: اوصحنيذاخ خليويو .... من كبعت دوخالت



 

 حانا: هولي اشمو مو بصراوو 

 هولي دافيد كوال مي كابوخ طيها( شقول الياس: )يع 

 ريما: هولي دافيد تلكو  

 سهام: كو ميدة دافيد طرايو مينه دوخل  

 حنا:  ) يلتهم بشراها( قي كمهزم اومكلو مي قوميه 

 صونيا: قي اومكلو كملحق مهز مي ايذوخ حنا )يضحكون( 

 ) تنتهي الحفلة( 
 جوزيف: كرسون ) يؤشر على الحساب(

 احونو   اتوره( فقودكرسون: )يجاب الف

 جوزيف: )يعطيه النقود( طري احرينه ايلوخ

 كرسون: تودي غلبيه 

 جوزيف: لوميديم فوش بشلومو ) يذهبون لطاوله ريما( 

 شامو: يال فوشو بشلومو طري حوزيناالخ ريما وهاتو 

 ريما: اي صفرو كدوثينا شوتينا كابيخو قهوثو 

 شامو: عل عيني وعل ريشي ايما دوثوتو 

 حوي الياس  شو بشلومو منعمان: فو

 الياس دالوهو صوبيه 

 جوزيف: فوشو بشلومو 

 الجميع: الوهو اعميخو   )يذهبون للمنزل(

 الياس: كومرنو قيمينا بسيو 

 ريما: اشر بسيو لوفايش ميده 

 سهام: خبراخيو لو فايش ميده) تلمح عل نعمان( 

 ريما: لو خد كيت بميحاخ

 الياس: كرسون ) يؤشر على الحساب(

 يه واروق 8500 كرسون:

 صونيا: كبعونو اوحشويذان لحوذه 

 الياس: هانو كابيخو هركه حشوو حايو ونقال حريتو اعالخ 

 صامو: فقود احونو  

 الياس: هيمن لكوبت عيبو اعلوخ فقود طري احرينه ايلوخ

 

 المشهد الرابع عشر

 )في منزل شابو بعد الحفلة( 
 شابو: مشتوحره اناعيمه 

 تري   2ثو سيدة: لو شابو الويو ليشع

 ارو:من سيدة قي تامو كوفيشي زد موخا ص

 سيدة: اي اويومو دهوي ديسكو لحمش 

 صارو: من ديسكو)ديسك للفالحة(

 سيدة: دكثو دو رقذو 

 صارو: احنا اناعيمه زد ماتري لتلوثو لكفيشي بحاكودمشتوثو 

 سيدة: قي هاركيه كومازع 

 شابو: هركي كيت شلومو وشينو وليت زحثو بس... 



 

 ل اوعامو كمجغ صارو: بس 

 سيدة: احنا لوحاروالن مو عامو ) يفتح الباب(

 صارو: كاثن اناعيمه 

 صونيا: شلومو حولو شلومو تحولو 

 حنا :هاي 

 شابو: بشينو وهات هاي وفلكه  ابري ناهر اعلينا

 حنا: حولو اثينا ميقم موعامو كوليه 

 حانا: شلومو اعليخو 

 صارو: قي هوخا برثي

اعمييوا  سيدة: من هاوي ما لو اوحنا  

مو: من كيت اوعامو داميخويو صا  

 شابو: ايكو فاييشت

 صامو: محاشولي ايراديتو  

 شابو: مشتوحرخو غلبيه 

 صامو: اثينا واوعامو لوقايم

 شابو: هل اعدو حزويلي حمشي حلمه 

 صونيا: قي لوداميخات حولو 

 صارو: هوخايو لكدومخ هول كيت نوشو لروال 

 شابو: يال دماخو ناهر

الن شغلو غلبيه رثي صفرو كتصارو: حانا ب  

 حانا:اين ماما كدقيمونو خاييفو  

 صونيا: ماحسلي اعماخ حانا

 سيدة: قي من كيتو 

 صونيا: )تغمز ألمها( كزان كابي شامو شوتينا قهوثو 

 صارو:اينا شامو 

 حانا: ايبرثو دو عمو اسمر 

 سيدة: ايكو حزيلخو 

 صونيا: بوحاكو وكذعوال اي ريما 

 حنا: كزي دوماخنو  

يمه و: حلمه باس صار  

 

 المشهد الخامس عشر

سهام في منزل شامو( -ريما  –صونيا  –)حانا   
 شامو: )تفتح الباب( بشينو عبارو 

 ريما: بريخ صفرو حلتو 

 خاتون: بريخ طوبو برثي 

 صونيا: شلومو حلتو 

 خاتون: بشينو ايتاوو 

 سهام: ايدربوهات حلتو 

وبيتو خاتون: طوتو برثي ايدربونيه د   

غلبيه طوويه وكوبنالخ شلومويه  سهام:  

 خاتون: عل ريشي منيه سهام الذيعنه 



 

 سهام:  هاثيه اي ريما ايبرثو دوملك بيحلتي مريم 

 خاتون: ها ها اذيعنيه 

 شامو: وهاثي اي صونيا ايبرثو دي سيدة  

 خاتون: اينا سيدة 

 صونيا: ايبرثو دوعمو دو شابو 

بشينو ابخوخاتون:   سيدة ...سيدة ..ها ..ها    

 شامو: ماما اثن موسويد... من كشوتوتو 

 سهام: خد مرالن قهوثو )تذهب شامولتحضر القهوة( 

 خاتون:كذعت صوينا )يضحكون( 

 ريما: حلتو صونيا  

 خاتون: هانو اشمو عسقويو اعلي  

 ريما: التيو قطرو حلتو مكمل 

 خاتون: ايماخ زد مي عسري اشنه لوحزيولي هيش حصتويو 

فو ... لو مشحلصونيا: اي ..اي  

 خاتون: كاورتوهات برثي 

 صونيا: اي حلتو  

 خاتون: اوكوريذاخ اثي اعماخ 

 صونيا: لو ازي لهوالندا كابي ايمو 

 ريما: حقيو كزي حوزيليه قي كحروو بريثو 

 خاتون: برثي كيت ناعيمه كطوعن دكتيه ايمو وبابو 

 ريما: هاني حلتو  اوحقاثيه غلبيه رابويو كاب الوهو 

ما هت كاورتوهات خيو برثي ..خاتون: خبرا  

 صونيا: مي شاتو مرفيال اوكورو 

خاتون: قي هوخا ما كووي   

 ريما:  هاوي من كسيمونو نافقليه حورو وكتليه مينا ابرو 

 خاتون: قي لذعتوا كتليه حورو ..أو أبرو 

 ريما:لو حلتو تامو كيبه حا توليه و بثر شاتو اذيعونو 

ه بيتاخخاتون: الوهو محرو بيتيه خد محرولي  

ا: لو حلتو لمت هوخا اعليه ريم  

 خاتون: قي كورحمتليه 

 ريما: لو لكرحماليه ايلو كتليه ابرو ولكسيمونو خوثيه 

 خاتون: آشر برثي او حالويذاخ حالليو 

 شامو: فقودون

 صونيا: تودي من كسيمات شامو 

 شامو: كيتوونو بو بيتو ما ليكو كزي 

 ريما: تودي شامو  

ن كوشغالت صونيا: انو كومشيلونو م  

ارو: كزا ليمدرشتو ص  

.ترحصار 12شامو: بو سدرو   

 ريما: ) بالسويدي ابي تور(  

 شامو: وبثر كزي لوبيث صوبو  

 صونيا: لمن حا كماكو ريشه وكهورك 



 

 شامو: من كبعت دمت 

 صونيا: دوثيالخ حا موسويد لكشوقلتليه 

 شامو: لو اعدو كهركونو وبثر

ينه عل لروال  بسيو هاوو عصارو: لو التلي سطار مينا ومو نعمان   

 ريما: آشر خبريه دي شامو بيقاميتو هركو دصفرو دهوي زينو )سالح( بيذا 

 صارو: هوخا برثي الوهو طوريالخ 

 صونيا: ايلو ايحاريتو دي برثو كد كورو 

 شامو: لو اعدو وبثر كفيشونو هركيه 

 )يشربون القهوة وينصرفون( 

 المشهد السادس عشر 
 صو ايصلوثو ديومو ,خالي شابو: يال قمو هاوي فلك

 صارو: هيش خاييفويوشابو ايشعثو لويو شيث

 شابو: كوبعيه اربعو شوعيه هل لوشي وموحن حمره وبودره 

 صارو: مقا كيبوخ مجغوالت 

 شابو: قي كمداكلنو مالتيو شرولو,قم دق اعليه 

 صارو: )تدق الباب على سيدة( سيدة قومو ولواشو  

 صامو: بريخ صفرو 

 ه اوحنا ما لو ماحسلشابو: بريخ طوبو  

 صامو: لو هيش داميخويو 

 صارو: زوخ ماحيسيه وطرو محاضر ايكاميرا 

 صامو: يال حنا قوم ..ميالد حتسته قوم بلكد شاموشو

 حانا:بريخ صفرو 

 شابو:بريخ طوبو 

 حانا:  كزي سيمونو قهوثو 

 صارو: قي لكميدي فغرو 

 شابو: ما احنا كزان لوفغرو كزانو كرشينا صرتوثو لوعامو 

 فرو يالد:بريخ صم

 صارو: هيش لو لوشلوخ  

 ميالد: من كلواشنو 

 شابو:لوش البوشيذي  

 صارو: لواش البوشيه دوحوشاباو ..مشغيلي وكولي 

 ميالد: ليتو حلوف ماني 

 حانا: مودي اللوهو كتلوخ هاني  كيت عامو التله لبوشيه 

 شابو: )بحزن( الوهو رابو ابري كشوقلنوخ حاثيه 

 رالن صارو: يال سيدة مشتوح

 كاثينا صارو من هاوي ... يال صونيا سيدة: 

 صونيا: بريخ صفرو 

 صارو: بريخ طوبو ليكو كزاخ 

 صونيا: كزي اعميخو 

 شابو: احنا كزان ليعيتو ايلو هات كموحي كزاخ لحاكو 

 صونيا: اونوهوخا كونفقونو كول نقال 

 شابو:خود كبعات اعدو مهاليخو 



 

 سيدة: حنا ايكاميرا لوطوعتال 

 اعمي  حنا: كاال 

 صامو مقلذ اوترعو بثروخ  شابو:

 )يذهبون للكنيسه ويصور حنا الحاضرين(

 

 المشهد السابع عشر

 )في منزل شابو بعد الكنيسه( 
 سيدة: حنا محت حوزينا من سملوخ 

 حنا: يال مامي ) يوصل الكاميرا بالتلفاز ويشغلها( 

 صونيا: مكلي هركي حنا..هاثيه كذعوتوال 

 حانا: اينا حذو هاثيه  

 ونيا: اي ص

 انا:اي كذعال اعميوا بيمدرشتو ايبرثو دو حولو اسعد ح

 شابو: اينا اسعد حانا 

 حانا: كمزابن قيسه

 شابو: اي اذعنوليه 

 سيدة: شافريويو بس اشمو ربثويو 

 صارو: دلو هويو كاورتو 

 حانا: رب مينو بكو اشنه لو غلبه وكبي مشيلونو مي حورثي كويو ايبرثو دوحولو 

 جغل اعما سيدة: اي اعدو م

 بو: دق اوحديد وهي شاحينو شا

 حانا: )تخابر لتيدورة رفيقتها( الو شلومو 

 تيدورة: بشينو منيو اعمي

 حانا: اونو ايحانا الذيعتلي

 تيدورة: ميما لو شاميعونو قوالخ خيريو 

 حانا: اي خيريو اثيو عمثي موسويد وحزيال ايبرثو دحوالخ  اسعد بيعيتو 

 تيدورة: اينا حذومنيه 

 التيو كاورتو   ...مدرشتو لوكذعونو نوا بيااعم حانا:

 كزايو ليعيتو  تيدورة: كتله تري حولي والتنيه كاويره بس كمونو ايربثويو

 حانا: كيباخ دوبتلي اشما واوتلفون دثيه 

 . كثوالخ 2.3.3.8.4.9تيدورة: اشما حنان اوتلفون ...

 حانا: اي تودي غلبيه  فوش بشلومو 

 لوهو اعماخ تيدورة: لوميديم من سملي ا

 سيدة: حانا: مجغل اعميه 

 حانا: محيونو اوراقام طرو ايمي مجغولو )تدق الرقم تعطي الهاتف ألمها( 

 صارو: الو شلومو برثي 

 فله: بشينو منيو اعمي  

 صارو: اونو اي صارو هولي ايماخ

 فله: عل عيني...ماما..حلتو صارو كبعو مجغولو اعماخ 

 حسينه: اي ...بشينو صارو..خيريو 

 رثو دوعمو دوشابو اثيو موسويد وحزيال اي حنان بيعيتو وكبعو دثيو شتيو قهوثو كابيخو من كمت  رو: آشر ايبصا

 حسينه: بشينو ابخو عل عيني  



 

 صارو: ايما كبعت دوثينا وحوزيناال 

 حسينه: كمشيلونو اسعد وحنان وكمدعرونو اعليخو خبرو 

 صارو: عل الوهو دي فوش بشلومو.. 

 المشهد الثامن عشر

 نعمان يرن الهاتف( ) في منزل 
 نعمان: هانو ايليو شامو.. الو نعمان 

 ريما: شلومو نعمان اونو ريما 

 نعمان:بشينو ايدربوهات

 ريما: طوتو وهت  

 نعمان: اعدو هاوينو غلبيه طوو 

 ريما: من كسيمت  

 نعمان: كومجغلنو اعماخ 

 ريما: كذعونو بس بثر 

 ا ميده شوطو وشوتيننعمان: توي كاباخ زبنو ..درحمات كنفقينا 

 ريما: اي اديوما خليثونو 

 نعمان:  كموطينو ايشامو اعمي عيبويو نفقينا روحان اينا شعثو 

 ريما: بيشعثو شيث توخو 

 نعمان: بيشعثو شيث كتوينا كابيخو 

 ريما: اعدو فوش بشلومو 

 نعمان: زيل بشينو .... شامو ..شامو 

 شامو: منيو نعمان 

 ة كاب ميشو وشوتينا ميدنعمان: عصريه كزان نفقينا شطو 

 شامو: او جوزيف كدوثيه  

 نعمان: قي كوي دلو مينه اعدو كمجغلنو اعميه 

 ) في منزل شابو( 

 )ميالد يتفرج على التلفاز( 

 صامو: من هاوي اعموخ حنا 

 حنا:كونطرينا تلفون منيه 

 صامو: لو كمساكرات زبنو  

 حانا: بع لمن اثي موسويد 

 حنا: اثينو دمنو حذو  

 .. ود.. حوزوتالنيشو )زياره(صامو: لو ر 

 في منزل شابو(  )يرن الهاتف

 حانا: الو ...بشينو من كومجغل 

 حسينه: اونو اييمودي حنان 

 حانا: بشينو حلتو اشر الذيعاالخ شبقونو 

 حسينه: لو..لو.. برثي هولي ايماخ

 حانا:ماما تلفون ايحلتو حسينه 

 صارو: بشينو حسينه.. 

 تو فقودونحسينه: اواسعد كومر ايما درحمي

 ارو: كلي اشمو دمشيلونو اي سيدة...سيدة ايما ازان  ص

 سيدة: اديوما بشواع طوويو 



 

 صارو: اديوما من بشواع كمت 

 حسينه: يا بشينو ابخو كنطرينانخو فوش بشلومو 

 صارو: زيل بشينو 

 المشهد التاسع عشر 

 )شامو تقرع الجرس( 

 سهام: بشينو شامو) تسمع ريما الصوت( 

 ريما: منيو سهام 

 امو يو ونعمانسهام: اي ش 

 ريما: امره كثيونو 

 مريم: ليكو كزاخ ريما 

 ريما: )تغمز ألمها( كزي نفقونو اشمو عمي شامو

 مريم: اي برثي لو مشتوحرات

 شامو: فوش بشلومو سهام 

 نعمان: لكوثات سهام اعمان 

 سهام: لو ..لو.. الوهو اعميخو 

 ريما: هيدو مامي 

 مريم: هيدو 

 ملك: من كيت مريم 

 دة نافيقو اي ريما عمي شامو شوطو ريم: ليت ميم

 ملك: مرالخال دلو مشتورحو 

 مريم: اي مرليال 

 ) عند مطعم ميشو الساعه السادسه(

 نعمان: عبارو  

 ريما: هانو منيو 

 شامو: عبار كحزت طويو 

 نعمان: شلومو ميشو 

 ميشو: بشينو فقودون

 جوزيف:  نعمان توخو لركيه 

 شامو: تاخ ريما هركيه 

 ابي وهنيه كيتوي تامو شامو تاخ ك جوزيف:

 نعمان: جوزيف ريشوخ كوليه ميحويو 

 جوزيف: يالفنو مينوخ  

 نعمان: ) يسحب الكرسي ل ريما  وتجلس(

 ريما: تودي  

 نعمان: لوميديم بثر من سملي 

 ريما: هات ارديخلو بكول ميده 

 جوزيف: هيش لحزيالخ ميده 

 نعمان: بسيو ...ماريلوخ ديسا 

 تو ناعمتو شبقونو هانو بس ثنحجوزيف: لو..لو.. 

 ميشو: ) يشعل المعه( من كشوتوتو 

 نعمان: من كرحمات شوتات

 ريما: عصير فريش 



 

 نعمان: واونو كوسو ده بيره جامتو 

 ميشو: عل عريشي 

 نعمان: كفشنو بعجبو حا كطوريه موخا شفرو

 ريما: كول ميده نصيبيو 

 نعمان: ريما خاييفو كوعبرت بوليبو 

 ريما: تودي ايلوخ 

 هانو شرورويو   نعمان: هيمن

 ريما: لمت هوخا بثر كيورو ريشي

 نعمان: مينقال دحزيليالخ عابيرات هونيو  

 ريما:واونو كورحمونو اوبرنوشو دهوي تريسو 

 نعمان: كوبعنو مقاربنو ميناخ زد 

 ريما: ايدربو نعمان  

 نعمان: امرلي عل روحاخ زد

  وفو خد كذعتريما: برثو قايمو بايقرثو سرييتو عم اشمو د شحل

 نعمان: اي فاهمنو اعالخ ماكمل 

 ريما: هركلي وبثر شغيلي وكاويرونو وبثر شاتو مرفيالن حذوذه  كاحخ اعلي  

 هاني كيبوخ دمت احاييذي بكريوثو وهات امرلي اشمو عل روحوخ        

 نعمان: اونو اردخلونو وعزبو 

 ريما: هانو كذعليه .. رحملوخ ميقم كيت نوشو بحاييذوخ اعدو 

 م اي ايلو اعدو ليت نوشو خليونو نعمان: ميق

 ربما: قي لو كاويرات هايو درحيمولوخ 

 نعمان: لتوا كابي زوزيه واثي حا مي اوربا وازا بونصيبيذا 

 ريما: قي لو ناطيرو وفايشو علي حوبيذا 

 نعمان: بيقاميتو هوركوينو بيث صوبو وكتوا قومي اشنه وعسقوا دكوارنو ولو  

 دو بيتو وشافع اشنهليو بفوثيه قاديرو ك         

 ريما: طاعت ايحوبيذا 

 نعمان: دومرنو ايه كمداكلنو ايلو فايشو صرتو موزبنو دعبار

 ريما: نعمان كذعت ساكي ياريوات بعيني عل دمرلوخ ايشاريروثو 

 نعمان: كلوزم حا دهوي شاريرو عمو عامو دهويه شاريرو عم نفشيه 

 حاييه لكميدون حا دلواذعله يلي نسينو بريما: احاييه لكمبنن عل دوكليه وهاو

 نعمان:هوخايو... مقا كلوزم دذعت حا

 ريما:دهوي خوثو كثوبو فتيحو آو دفوتح ليبيه وهويه شاريرو لو غلبيه 

 نعمان: كوبع كول نوشو هوي هوخا

 ريما: اين كول حاذ ماليله بتريسوثو لكفويش قطره بحاييه  

 ومشيال  نعمان: خبراخيو لهوخا كلوزم حا لو مالز 

 ا: كيبي دذعونو كيت عسقوثو كابوخ دكورت مي اوربا ريم

 نعمان: اعلي لو ايلو عل ايمي وبابي كيت 

 ريما: قيو 

 نعمان: بابي لكعوود واي شامو كوهركو ليتو سطار ميني  

 ريما: تامو كعودت وكمعدرتيه طو مركيه 

 نعمان: بلكي البيعو ايبرثو دوحالل دمعاذرنانه

 كنوقص معال كايستو ومن ريما: كتويو برثو لو



 

 نعمان: دهووت هات من كسيمات 

 ريما: كثوونو ورقو دليت كابي مانع دمعاذر اي اقارثيذه 

 نعمان:هات كول شعثو كوطوراتلي روحمناخ  

 ريما: اونو كو كرخونو عل حا دروحاملي لو حارولي ما زوزيه  

 نعمان: ريما لو مالزينا اعدو درشينا حذوذيه وبثر 

 وخا ريما: قي كمت ه

 بيقاميتو مشايل اعلي وبثر  نعمان:

 ريما: ما زد موخا من كدذعونو مرلوخ كول ميده  درحمات هات مشايل 

 نعمان: بيقاميتو كراخ طوو بلكي حوزت طو ميني لكوباعنو ميجكنو بحلمو 

 ريما: بلكي الوهو ماحتليلوخ قاموثي وحزيليلوخ بوحاكو 

 نعمان: اينقال دحزيليالخ عابيرت ليبي 

 ودبعت كفيشينو هركه بيقامشلو وهات نعمان ريما: 

 نعمان: بسيو زد موخا لوكوبعنو 

 جوزيف: من كموتو ما لوبسيو 

 شامو: يال نعمان مشتوحرالن 

 ريما: قي ناعيمينا

 جوزيف: هركيه اناعيمه لو كو يروي 

 نعمان: كفيشينا نعينوثيه دبابينا ناعيمه بعينييه مقا ديروينا ...ميشو احشوو داتريه 

 مو اروقيه  ميشو: 

 نعمان: فقود فوش بشلومو 

 ميشو: زيلون بشينو 

        المشهد عشرون

 في بيت اسعد لمشاهدة حنان الساعه السابعه( - صارو –صونيا  –سيدة  –)حنا 
 اسعد: فتاح اوتارعو حسينة 

 حسينة: اين اسعد ..بشينو ابخو عبارو 

 الجميع: شلومو اعليخو 

 شلومو .. ايتاوو باسعد: بشينو و 

 ثية اي سيدة كويو اي برثرو دوعمو دو شابو  : تودي ..هاصارو

 اسعد: بشينو ابخو 

 صارو:وهاثيه ..صنمنيا ايبرثو وهانو اوحنا اوابرو 

 حسينه:بشينو عل ريشي اثوتو 

 صارو: طوريه ريشاخ

 سيدة: كويو اي حنان دحوزيناال 

 حسينه: لوغليو كسيو قهوثو 

 اسعد: من كوسيمت  حنا اعود 

 حنا: كوعوادنو 

 ابو غلبية دة: بمعمل رسي

 اسعد: ازيو لمدرشتو 

 سيدة: اي هل لوسدرو داتشعو  وبثر سمله مدرشتو دو شغلو  

 صارو: هاني زد مي عسري اشنة الثن 

 حسينه: كوماحوي وهت برثي من كوسيمت

 صونيا: كوعودونو بمطعم بيتزا 



 

 سيدة: كتال هيا واوكورو مطعم رابو دبيتزا

 حنان: شلومو اعليخو... فقودون

 ر عليها من فوق لتحت( تودي آشر شافرتوهاتسيدة: ) تنظ

 حنان: تودي حلتو.. فقود حلتو صارو ايدربوهات

 صارو: تودي الوهو منطارالخ 

 صونيا: كوماحوي كزاخ كول حوشابو ليعيتو 

 حنان: زوديق حا دزيه ليعيتو 

 حنا: منيو زوديق 

 اسعد: يعني كلوزم  

 صونيا: قي كول حوشابو بويرحو نقال 

 و اي نفشو وايروحو خدو كشمو : كلوزم دخلحنان

 صارو: الوهو مبارخ اعالخ

 سيدة: من كسيمت برثي اعدو 

 حنان: كوملفونو بي مدرشتو 

 حنا: يعني ملفونيثو 

 حنان: ميده هوخا...

 اسعد: كمولوخ ملفونيثو لو كوكنشو 

 فله: ) تدخل وتريد الخروج لبيت خالها( شلومو..اعليخو 

 الجميع: بشينو  

 ه شوطو كابيه حولي ا كزينو هركفله: مام

 حسينه: ايزاخ برثي  فله لو مشتوحرات غلبيه 

 اسعد: امر لحوالخ بثر شعثو طروثيه لركيه كتليليه شغلو 

 فله: اين بابا ....فوشو بشلومو 

 الجميع: زيل بشينو )تذهب فله( 

 سيدة: هاثيستيه ديذاخيو 

 حسينه: اي كتلي تري بنوثيه وتري عليمة 

 راليه صارو: الوهو طو

 : وطريه ساهماخحسينة

 سيدة: آشر غلبيه شافرتويو من كمت صونيا 

 صونيا: آشر غلبيه وناعمتويو  

 حنا: ) ألمه( مامي كوبعنو هاثيه.. 

 سيدة:  ايه ابري ...احونو اسعد اوحنا ماحتليه عينه علي ناعمتو من كموتو 

 حنان: )تدخل  بسرعه لغرفتها وتبكي لهذا الموقف وليس حبا بالشاب ( 

 نه وصارو يستغربون جدا( )اسعد وحسي

 اسعد:)بغضب اونو( ) تنكشه حسينه( لكوذاعنو من دومارنو دلو موعيبو اعدو... 

 صارو: ) تقاطعه ( اعدو لمت ميدة احونو اسعد مشاويرو حذوذيه و بثر )تغمز لحسينه( لتيو هوخا حوثو 

 حسينه:  بيايه هوخا مشاورينا وحوزينا ... 

 رالن) من خجلها( وشابو كونوطصارو: دي قومو .. ا 

 الجميع: فوشو بشلومو 

 حسينه: زيلون بشلومو 

 صارو:  ) لحسينه( اشر لكذعونو من دمونو حسينه 

 حسينه: ما هات من حاروالخ  ابيعت سيمت خير 



 

 صارو: اشر هوخايو لوحيرات علي نقصانيه) ينصرفون(  

 اسعد: دلو موعيبو قمنوا وفولتوينو اعال بومحيو 

 دوماروا اوعامو هوخا طو سملوخ عيبويو من كحسينه: لو 

 اسعد: قم زاخ حزي ايمسكيتايو اشمو 

 حسينه: اشر عسقويو كزي ) تدخل على بنتها( قي كوبوخات برثي لكمستاهل 

 حنان: لو كوبخيونو اعليه كوبخيونو عال بنوثيه دهركيه مقا هاوينا دلو طيمو 

 قاصخو قي من كونو حسينه: لمت هوخا برثي لكو متقولوتو بودهبو دبريثو

 حنان: لوفايش نكفوثو ولو كميقري ارغشيذان

 حسينه: التنيه كوليه هوخا كيت طوويه وكيت لو طويه خود هاني قم ماشغ فوثاخ وحزي باباخ من كسويم 

 حنان: اين ماما

 ابو( ش اسعد: تاخ حنان وشماع بذناخ من كدومرنو) ياخذ الهاتف ةيتصل مع 

 ده( حنان: كثيونو بابا) تاتي لعن

 لومو شابو اسعد: ش 

 شابو: بشينو منيو 

 اسعد: اونو او اسعد ايدربوهات شابو 

 شابو: طوونو وهات 

 اسعد: اونو لتنو طوو  

 شابو: قيو اسعد 

 اسعد: مشيل اي برثو دعموخ وامرال لتخو كابان نصيب ولتالن يبروحه لوزيبونو وفوش بشلومو 

 شابو:زيل بشينو ) يخلون الجماعه( 

 شابو: آثوتو 

 لوكذعونو من دمونو شابو و: اي اثيناصار

 شابو: اونو كوذعنو... من هاوي اعماخ سيدة 

 سيدة:حزيالن ايناعمتو شافر وطليبوالن 

 شابو: ما هاتو ازوخو ليناعمتو 

 سيدة: لو ايلو اوحنا ابعال 

 شابو: موخا خاييفو داعر اوخبرو 

 صارو: قي مجغاليه 

 بان نصيب شابو:اي قاموثيخو سخرلي اوتلفون ومره لتخو كا 

 ليتو .. ما قشيعي ابنوثيه دركيه  ..نيا: ليتوصو

 مينا حنا: صفرو كمدنو شافر وناعم 

 سيدة: اي ابري من كونوقص ماعلوخ جنسيه..وزوزيه ..وبيتو فريسو 

 شابو: ) لنفسه(  .. كونوقص ميحو واخالق

 صونيا: يال حنا طري حوزينا حرينه ماقث اي كاميرا 

 يدخلون الصالون( –حنا  –سيدة  –صونيا عل حرينه )  حنا: يال تاخ  مامي كرخينا 

 شابو: صارو.. سملي قهوثو ريشي كايو 

 صارو: يال  ) تدخل المطبخ .. وشابو معها(

 شابو: صارو هاو كووي دزخا لدكثو حريتو اعما

 صارو: ما هوخا كووي عيبويو 

 شابو: ما هيا كذعو اوعيبو وبثر اونو كومارناخ لزاخ وخالص

 عت  صارو: خد كب

 فرو هيا كزا واحنا كفيشينا بفوثو كمتو عمو عامو شابو: ص



 

 صارو: اشر خبروخيو .. فايش كوزيعونو مالخونو ا قاموثا

 شابو: طرو هيا ازا وطلبو لو ابرو  ...احنا  لو حاروالن 

 

 (21المشهد )

 (مساء نعمان الساعه التاسعه  –) منزل دنحو تعود ريما 
 شامو: شلومو سهام 

 بارو سهام: بشينو ع

 تودي هاثته ايامانيه كاملتو شامو: 

 ريما: عبارو محشمينا عمحذوذه 

 نعمان: تودي بابي وايمي كونطريالن  لوكوخلي دلزانو 

 ريما: صفرو كمجغولونو اعماخ شامو) تقصد نعمان( 

 سهام: لو لو..  صفروكدوثينا شوتينا قهوثو

 شامو: بشينو وبشلومو  

 جوزيف: يال  مهاليخو 

 شلومو الجميع: فوشو ب 

 زيلون بشينو) يدخلون( من هاوي اعماخ امرلي  سهام:

 ريما: كومحوي غلبيه طوويو ولوكمداكل بسيو 

 سهام: كوليه كايسينه وهل اعدو نوشو لو حزيله ميدة حربو منه  

 مريم: اثات برثي 

 ريما: اين مامي )يدخلون للصالون( 

 دافيد: ليكو ازاخ ريما

 كي باسمتو ريما: ازان شتيالن جامودو.. بدكثو سا

 افيد: هات زاخ واونو كفشنو بو بيتو د

 ملك: صفرو كوالن كزانو لتامو منيو اشميه

 ريما: مره  مطعم ميشو 

 دافيد:  من طاويو بابي حزيالخ سهام

 سهام: الوهو طوريليه 

 دنحو: من كيت هوخا 

 سهام: ليت ميده اوعمو ملك صفرو كموبيالن لو مطعم د ميشو 

 مريم: اينا مطعم هانو 

 و... هاني كو يرحيه  م: فتيح حاثسها

 دنحو: يابو فتيح غلبيه دكوثو هركيه... مان حزيله

 ريما: اونو حولو ازينوليه عمي شامو 

 ؟ دنحو:اي  ايبرثو دمنيو

 سهام: دو عمو اسمر  

 ؟ مريم: ميكو كذعتال 

 ريما: اشقذ اذيعاال  ناقصليوا زوزيه هواللي واثمل حزيوالن بو حاكو 

 شويولو انوشيه دلو ني و فهيمة: اشر كمعا

 ملك: دهوون هوخا مهالخ اعما برثي  

 دنحو: ملك اواسمر دحوزتليه كدذعتله ...غلبيه طوويو 

 وي شامو( الوهو طوراليه   –فهيمة: كتليه ناعيمه ناهيره ) اونعمان 

 دنحو: او نعمان ارديخلويو وهل اعدو لوكاور



 

 مريم: قي دنحو  

 فروسو دوبيتو لوزم حاكو ودنحو: اشمو ايذه دو اسمر عقتويو وكذعت ك

 ريما: وهي بلحوذه  كوشوغل اعدو 

 فهيمة: ميكو كوذعت برثي 

 ريما: ياتيوينا عمحذوذه واذيعونو كول ميده

 مريم:  من كمت طوويو 

 سهام:  دلو موعيبو كزاوا اعميه 

 ريما: بسيو سهام  

 دنحو: برثي دقويثالخ حا خوثيه اونصيبيذاخ  غلبيه طويو 

 مريم: هيي من كومر 

 نو هونيه ايلو كوبع لو ملزينا هول دذعينا حذوذيه يما: عابيرو ر

 فهيمه: حزيالخ مريم التيو ميثو عل اوربا خد وعامو حرينو 

 ملك: كوماحوي فوهومو وناهيرو  

 مريم: كوماقبل دزيه لو سويد 

 سهام: حا قويثليه اوسويد اومر لو 

 ه بثريه دنحو: لمت هوخا عسقويو اعليه هاني عسري اشنه هركليه محالقي

 : كيت نوشو عوديه بي سهدوثاثيه ملك

 مريم: دهوي نصيب كولينا كمولينا اعميه هل كوليه عل رغلوثيه 

 فهيمه: طوو كمات مريم 

 ريما: كموتو ليت قطرو 

 ملك: لو برثي كبعينا حا دروحمالخ ومياقرالخ

 مريم: لو مداكل اعالخ خد 

 يه ملك: )يقاطعها( مريم لو فتحت كثوبيه عاتيقيه طاعنال

 عوليه ريشينا بهوخا عامو فهيمه: ك 

 دنحو: ملك لو طوعيتو عامو فاقيرونيه 

 ملك: كولينا حانا دنحو  ليت فرشونو .... و ازوزيه لكسيمي حاييه وحوبو 

 مريم:  حزيالن من سميه اعاتيره تامو 

 فهيمه: اوعاميذان بس دسووع  كميشحلف

 ملك: اشر هوخايو 

 فات ملك دنحو: لو كوليه انوشيه ما هات مشحل

 :  بحاييه لو اونو ولو اي مريم  ملك

 ريما: ولو احنا  

 

 22المشهد 

 سهام في منزل اسمر( –)ريما 
 شامو: )يدق الباب...تفتح( بشينو  بشينو 

 خاتزن: منيو برثي 

 شامو: اي سهام بعمو دنحو واي ريما موسويد عبارو 

 سهام: بريخ صفرو 

 شامو: بريخ طوبو 

 ريما: بريخ صفرو حلتو 

 بريخ وبريخ  خاتون:



 

 شامو: هاثي داثيو مو سويد  

 خاتون: بشينو اثوتو برثي 

 سهام: ايدربوهات حلتو 

 خاتون: مودينا لمريو ..دو بيتو ايدربونيه قي الثن اعميخو 

 سهام: كوبنالخ شلومه ..شافيعينا ماركه مرالن كعبرينا شوطو كابيخو 

 خاتون: بشينو ابخو ايما دوثوتو 

 شامو: من كشوتوتو 

 لتو درحمو اي ح ريما: من

 خاتون: لو برثي هات من درحمات

 سهام: سمالن قهوثو وخالص  

 شامو: ايدربو كرحموتو اي شاكار

 سهام: لو ماحتت غلبيه ) تذهب شامو لعمل القهوه( 

 خاتون: مقا كفيشوتو هركه 

 ريما: كيت اعمان يرحو وكيبي مزدله  

 سهام: دوثيال ابريه دحالل كفيشو زد  

 اعالخ كايستو برثي  ... كوماحويخاتون: الوهو سويم 

 ريما: تودي حلتو هانو مي طيبوثو دليباخ 

 سهام: حا دروحمال  ومياقرال ولو مشايل عالزوزيه 

 خاتون: هوخايو ..ازوزيه كزن وكوثن ...ايلو ايحوبو لو 

 ريما: ايحوبو لكمشقولو..وتامو لكنوقصالن سطار مي حوبو حلتو) بحزن(

 خاتون: خبراخيو برثي...   

 كمدالخ  وكوبع فيشت هركيه  ام: بلكي حاسه

 ريما: ليتو قطرو كابي دروحم كفيشونو هركيه 

 سهام: كطورت موسويد وحوييت هركيه 

 ريما:من كسيمونو بو سويد دلو حوبو 

 خاتون:  هل اعدو هاثيه اول نقال كوشمعنو حذو كمو هوخا 

 ريما: قي حلتو  ما هات الزاخ بثريه دعمو اسمر 

 ثيخو حنا لتنا خوخاتون: بيليه بس ا

 ريما: ايحذو دكورو كوبع فيشو عمو كورو وازا اعميه 

 خاتون: وفيشو اعمه اوعمرو كوليح حليو وال ومايرو 

 سهام: كومجغوالت حلتو خدو تلفزيون 

 خاتون: ياليفونو ما حاييه

 شامو: فقودون شتايو ...علمن كومجغولوتو

 ريما: تودي .. الوهو طوريه ايماخ مدرشتويو بحاييه 

 برثي اتون: تودي خ

 شامو: هيش لحزيالخ ميده  

 سهام: اشر لكمسوع ميناخ حلتو ايلو كلوزم دزانو بسيو يال ريما ..فوشو بشلومو 

 ريما: شامو امطي اي حلتو توخو لكابن فوشو بشلومو 

 شاومو: دالوهو دصوبيه  ) يذهبون(  زيلون بشينو 

 خاتون: هاوو شلومه لوبيتو 

 

 



 

 23المشهد 

 )في منزل دنحو( 
 حزي هاثيه حنا: مامي 

 سيدة: اينا حذو...هاثيه 

 حنا: لو هاثيه من شافرتويو 

 صونيا: كو ما حويو فاقرتو ما لبوشيه 

 سيدة: هاوخا طويو دلو حوزن روحيه اعلينا  

 صونيا: كو ماحويو ناعمتو غلبيه 

 سيدة: لو لو لتيو ناعمتو بثر كزانو مجربينا

 حنا: اي مامي من كخسرينا 

 اخ اشمو سيدة: صارو...ت

 و: منيو سيدة ...حزيالخ حذو حريتو..هاني عل عسري مشايالخصار

 سيدة: كمونو هاثيه ايحاريتويو 

 صارو: )تاتي وتشاهد( اينا حذو

 سيدة: هاثيه لو كذعتال

 صارو: ايبرثو دوسليمان  دلويونو فودو 

 سيدة: منيو اشما

 مدرشتو صارو: كمونو اشما نورا..وايمو مرتا بس ناعمتويو غلبيه كزا لي 

 ا: من كسيمو بيمدرشتو كالي اونو طريلي وكوعدونو صوني

 سيدة: ايحاريتو دي برثو او كوورويو 

 صارو: هوخايو بس لو بعمرا 

 سيدة: طاعت صارو مقاوا عمراخ اينقا دكاويرات 

 صارو: اوزبناوو ازييو مشحلف 

 سيدة: احنا كمدعريناليه 

 صارو: خدكبعت سم اونو لو حارولي ولو كثيونو اعماخ

 و هات محويالن اوبيتو بسيو صونيا: حلت

 سيدة: كوبع مجغولينا بيقاميتو اعميه ...كذعات صارو اوتلفونثيه 

 صارو: كمونو كثيويو بوكركو طرو اي حانا مفقوليه الخو 

 سيدة: حانا..تاخ برثي كراخ علو رقم بي سليمان اوبابو دي نورا 

 )  يرن الهاتف في منزل اسمر( 

 شامو: الو.. 

 ي ريما نو مو.. اونو اريما: شلو

 شامو نشينو ..ايدربوهات 

 ريما: طوتو كيبي مجغولونو عمو نعمان 

 شامو: اي كيباخ .. كلي اشمو...نعمان حوروخ علو تلفون 

 نعمان: منيو شامو 

 شامو: )تغمز له( حوروخ ... 

 نعمان: )ياخذ الهاتف لغرفته( الو بشينو وبشلمو 

 ريما: ايدربهات نعمان 

 و طوو..وهاتنعمان: هاوينو اعد

 ريما: اونو اديوما هاويونو طوتو ساكي 

 نعمان: قيو اديوما 



 

 ريما: اثيونو لكابيخو وحزيلي ايموخ اي شامو لو مراللوخ 

 نعمان: لو...لومراللي ومن سمخو 

 ريما: شتيالن قهوثو اعما 

 نعمان: ايدربو حزيوالخ 

 ريما: الوهو مورخ عمرا....و اعدو اذيعونو علمن اثت  

 حاثو هيش كيت ي ريما ومن نعمان: تود

 ريما: مجغيالن اعليخو بوبيتو 

 نعمان: من مجغليه اعالن 

 ريما: اشر كول ميده طوو وكورحمنخو ساكي بي عمي 

 نعمان: هت من كمت اعلي 

 ريما:اونو هت كذعت من كوحزيونو ايبوخ

 نعمان: نطرينا اشمو لو ماليزينا  وبثر كمجغلنو عمو بيتو  

 دروضن ريما: كوطلبونو مالوهو 

 : دهويو ايحوبو مالوهو ... كمبارخالنعمان

 ريما: اينقال دو بيتو دلبعي طعي كول ميده...لو كبعونو هوي قطره بينوثيخو 

 نعمان: صفرو دذعيالخ كرحميالخ . 

 ريما: ايما كحزيالوخ 

 نعمان: درحمات صفرو عصريه 

 ريما: دقدرات  بشيث  

 نعمان: اونو قودرنو  

 ريما: اعدو فوش بشلومو 

 لومو مان: زيل بش نع

 شامو: مخلصلوخ نعمان 

 نعمان: اي مخلصلي هاويو  ايتيو)شاي(

 خاتون: اي قاييرو  ابري   ...مشحينا اشمو شامو 

 اسمر: )يشرب الشاي( ابري هاني شعثو كومجغوالت  

 نعمان: من كسمنو طاعينو روحي 

 شامو: كيت اعمه حق  

 اسمر: كزي دومخنو شوطو 

 خاتون: اي زوخ اسمر  

 يشنثو اعدو  ليت باسم م نعمان:

 خاتون: بثر مي عريتو مو حيمو حا كوثيله شنثو 

 شامو: حا من كسويم  كدومخ 

 24المشهد

 )يرن الهاتف في منزل سليمان( 
 نورا: الو... 

 سيدة: شلومو برثي هولي ايماخ 

 نورا: بشينو من  دماال 

 سيدة: امرال حذو موسويد لو كذعولي 

 جغولو اعماخنورا: ماما كيت حذو موسويد كبعو م

 مرتا: اي..)تاخذ الهاتف( الو شلومو 

 سيدة: بشينو.. لو كذعنلي اثيونو مو سويد و ناحيتينا كابيه شابو ابرو دعمي وحزيلي اي نورا بيعيتو 



 

 مرتا: بريخ مثيو من كبعت حوثو 

 سيدة: كتلي ابرو واحيدو عزبو كبعينا اوثينا وشوتينا كابيخو قهوثو 

 يو مرتا: ايلو اي نورا ناعمتو 

 محويو اثتو كاملتو بثر ما احنا لو ناعم منيه كاويرينا سيدة: كو 

 مرتا: بس اعدو..... 

 سيدة: )تقاطعها( بس من طرو اعدو اوثينا وشوتينا قهوثو ومجغولينا

 اشمو وبثر من دبعت امر         

 مرتا: هولي زبنو دمشيلونو اوبابو 

 سيدة: كنطرونو ميناخ خبرو  حوثو مرتا 

 صوبيه  مرتا: دالوهو د

 : فوش بشلومو  سيدة

 نورا: من ابيعو ميناخ ماما 

 مرتا: كبعو طلبوالخ لوابرو 

 نورا: ايكو حزياللي 

 مرتا:كمو بيعيتو 

 نورا:بس انو لوكبعونو اعدو خاييفويو بثر كمكملونو هروكو 

 مرتا:برثي بيحاريتو ايبرثو كزا بو نصيبيذا من كسيمات بي مدرشتو 

 نورا: كشغلونو وكمعدرونو بابي 

 و اشنه ..)بحزن( كوحوزت باباخ لكملحق اعليخو مرتا: بثركم

 نورا: بس اونو كبعونو هركونو 

 سليمان: ) يدخل( من كيتو قوليخو كوموطيه لروال 

 مرتا: طوو داثت

 سليمان: امر دحوزينو من كيت ) نورا تدخل للغرفة( 

 كيت نوشو كبعي دوثن لوطلوبو  مرتا:ايتاو كدمالوخ )يجلس(

 بيالخ سليمان: من كطل 

 وا وي ليه..من اونو... لينورا    ورتا:

 ما سمينيه لكحوزن  ...!سليمان: من

 مرتا: قيو سليمان

 سليمان: هيش كوبخيو علو حلبو 

 مرتا: طاعت سليمان اينقال دكاويراتلي مقاوا عمري  

 سليمان: لكوثي لبلي 

 مرتا: كذعت عمري ناعموا 

 سليمان: ايومانك شافيعي مرتا

 ن عقتويوغلبيه وليبن طورينا اناعيمه كوليه مكملي هروكو بوعقل .ايذ  مرتا: سليمان..ميده

 سليمان: الوهو رابو .. هول كيتو حيلو كعوادنو 

 مرتا: امرلي كيبوخ طورت اي ريما دزا لوبيث صوبو عمو احونو 

 سليمان: اشر ليبي عل تري .. كالي كوحوزت بعسقوثو كمشادرنو زوزيه لوحكمت 

 م ...ودناعم....وبثر دناعمرتا: بثر شاتو اي نورا 

 سليمان: حا من كسويم كتالن الوهو 

 مرتا: حقيو بس ايحاريتو دبنوثيه كوري 

 سليمان: من كبعت دمت

 مرتا: اثي اونصيبيذا طرو اوثن وحوزينا والوهو رابو 



 

 سليمان: هوخا كمت مدعر خبرو اليه... كزي مثنحنو هول محتت ايعريتو 

 مرتا: نورا تاخ محي اوتلفون برثي

 ماما  )مقبيليه( ابي راضينورا: قي ب

 مرتا: طرو اوثن وحوزينا وبثر كمجغولينا

 نورا: بس اونو لو كبعونو 

 ( الو....شلومو تدخل الغرفه تبكي مرتا: اعدو محي اورقم خاييفو ) تدق الرقم

 صارو: بشينو..وبشلومو 

 مرتا: هانو او بيتو دو احونو شابو 

 صارو: اي هانويو 

 و عمي سيدة مرتا: كيبي مجغولون

 صارو: اي ... سيدة.. تلفون ايالخ...انو  مي كابي حوثو فوش بشلومو مدالخ اي سيدة

 سيدة: شلوموا 

 مرتا: اونو اي مرتا ايما درحموتو فقودون

 سيدة: دلوعسقوثو ..كيبان اديوما اوثينا بشواع عصريه 

 مرتا: بشينو  .... فوش بشلومو.... 

 مطبخ( مرتا تدخل لل ....)سيدة: زيل بشينو

 )تاخذ الهاتف( الو نعيم  نورا:

 نعيم:بشينو نورا من كيت هاوخا كوبوخات

 نورا: اديوما كدوثيلي طولوبيه 

 نعيم:من ..معدو.. لو ماقبالت ..من كسمنو دلو ميناخ 

 نورا: ايمي كبعو دوبولي هانو اثي موسويد

 نعيم: كبعو ايماخ مزبنوالخ 

 نورا: لكذعونو من كسيمونو مخلصلي نعيم

 لوبيث صوبو او كومدنو زوزيه مي بابي وبثر ناعمتوهات ليبان كورينا : ليبي كزي نعيم

 مرتا: نورا ...نورا تاخ دوخلينا  

 نورا: اين ماما كاثيونو.. كسخرونو اعدو 

 نعيم: كذعت كوروحمناخ لكوباعنو ميثات موكفنو 

 نورا: دي فوش بشلومو ) تغلق الهاتف( 

 

 25المشهد 

 عد الظهر(بون الشاي ب)بالمنزل اسمروخاتون يشر
 نعمان: ) يقوم من النوم(... شامو سمالن قهوثو 

 شامو: يال اعدو كسيمال 

 اسمر:لوكزاخ خاتون كاب احوناخ

 خاتون:دوثات كزانو هما شعثو 

 نعمان: بابا..كوبعنو مدنو مينوخ نصحونو 

 اسمر: دقودرنو قي لو..امر دحوزينو 

 با نعمان:كتلي حورو كوبع كوور حذو اثيو مي اور 

 ويو اوقطرو اسمر: ك

 نعمان: اوقطرو كاويرو ومرفيال 

 خاتون: واويله قي قشيعي ابنوثيه 

 اسمر: كلي اشمو دحوزينا قي مرفيال..او مرفيوليه 



 

 نعمان: كومر عل ليشونا اوفودو موكورو نافقليه حورو وكتليه مينا ابرو 

 اسمر: دهويه هوخا او حق اعمايو ليت اعال حق 

 لوكوذع عمن اوحق   فيتو اوعاموخاتون: ايلو اشما مر

 نعمان:اوممرو دوعامولكبوطل ...عل مشيحو مجغليه 

 اسمر: لوفايش ببريثو حلوف مينا ..كدوثيه هيش طرو كوور منيه 

 نعمان: كومر رحيموله 

 خاتون: من خاييفو رحيموله كمت اثيو مي اوربا 

 شامو: قي هات ايمي لو رحمالخاي ريما ميناقال قاميتو دحزيوالخ 

 يو خاييفو كوعبرو بوليبو ن: اشر هوخاخاتو

 اسمر: منيو اي ريما هاثه 

 شامو: حوريو مي اشقذ اذيعال بيشوقو..واثمل حزيوالن بوحاكو 

 خاتون: اديوما اثيو كابان الوهو مستر اعال لكنوقص ميده مينا ..بس.. 

 اسمر: بس من خاتون 

 خاتون: مرفيال اوبيناموس دو كورو 

 اسمر: قيو... 

 ليه مينا ابرو  له حورو وكت شامو: نافق كت

 اسمر: هوخا نوشو كومحروي اشما دواوربا 

 خاتون: دحوزتال اسمر كدمت لكمستهلو 

 نعمان: حزيالخ ماما ..هت كمات اوحق اعمايو 

 اسمر: كومرنو ابري اي برثو كمت اعال هاثيو 

 نعمان: اي بابا هيايو 

 خاتون: اوعليمو منيو ؟ 

 اسمر: هيش الذيعتليه 

 عل ايذي   ما كونقحونوخاتون:لو اشر 

 اسمر : ليتو حورو لو ميده ... 

 خاتون: بع منيو 

 اسمر: اوابريذاخ خاتون 

 خاتون:شرولو ابري 

 نعمان: اي ماما

 اسمر: لو مالزلوخ ابري ؟...دراش اوميده طوو وبثر 

 خاتون: مقا دهويو طوتو لكمقبلونو 

 شامو: مي اشمو مرالخ ليتو اعال حق وطلبالخ ايال ابريه دحالل 

 و اوبريذي من كدمي اوعاموخاتون: بس ل

 نعمان: نقال حريتو مرال اوعامو ..كزي طور اوعامو دوثن بدكثي 

 ) يخرج من المنزل غاضب( 

 اسمر: لكوي هوخا خاتون..كمسكرينا اوبريذان ميذينا بثر مو دعبانو 

 خاتون: من كدمي اوعامو مدليه مرفيتو دزيه ألوربا ما مايثينا مو كفنو 

 بوميحو وسياسه وحوزينا من كسيمينا حشوينا طوو اسمر: كوبع 

 شامو: بابا ديتوات اعما لو كبعت دقيمت 

 خاتون: ايبرثو ليت ايبا عيبو 

 اسمر: كوحوزينو هت  رحيموالخ زد موابريذاخ 

 شامو: ليتو خوثا ليبو باسيمو غلبيه 



 

 اسمر: بسيو شامو اعدو حزي كويو احوناخ

 غولونو اعمه)ندق عليه( ...اعدو كمجشامو: ما ليكو كزي ..ازيو كابو جوزيف

 جوزيف: منيو .. كاليه كابي لوكذعت 

 شامو: نافق غبينةيو موبيتو 

 جوزيف:صفرو كدوثينو لكابيخو وحزينو حولي وتحولي.. 

 شامو: كوليه مينوخ 

 جوزيف: قي مرليليه زوخ رحام..هيي رحيموليه 

 شامو: دلو ازنوا لوحاكو لو حوزيناالوا 

 يه لوبيتو بس لو مجغولوتو اعميه ميده . اعدو دكوث جوزيف: طروهوي هوخا.

 شامو: خد كبعوتو..فوش بشلومو..)تغلق الهاتف( 

 

 26المشهد 
 )سيدة في منزل سليمان( 

 مرتا: مخلصالخ نورا..اعدو كدوثن انوشيه

 نورا:)بحزن( اي مخلصلي..بس لوكبعونو) يدقون اباب( 

 خ هول دقرياال مرتا: اعدو لو مجغوالت...كاثن. فش لوغل..لو نفقت

 سيدة: شلومو..  

 مرتا: بشينو ابخو..شفاعو) يدخلون( 

 سيدة: هانواوحنا اوبريذي...وهاثيه صونيا.

 سليمان: بشينو ابخو ايتاوو مثنيحو 

 مرتا: من كرحموتو دشوتوتو 

 سيدة: سمالن قهوثو  

 مرتا: سمالن قهوثو برثي نورا.. 

 نورا: اين ماما) من الداخل( 

 توتو؟  سليمان: كاب من  ناحي

 ة: كبو شابو كوي ابرو دعمي.. سيد 

 سليمان: اوشابو ..غلبيه طوويو .. 

 سيدة: تودي احونو 

 مرتا: ميما الثت لركي 

 صونيا:زد مي عسري اشنه.زحلتو 

 حنا: هاثيه اول نقال كوثينا...بس هركه غلبيه حيمويو 

 سليمان: مي يومو ديوميه هركيه حيمويو...ايموخ كذعو.. 

 تيو اوسويد مرتا: هركيه ابري ل 

 صونيا: كتخو موكييف 

 سليمان: لو هيش لزولي 

 مرتا: هوخا طويو كوسويم كيوو..كومنشف اكرمه 

 سيدة: هوخايو..) تدخل نورا ومعها القهوه(

 نورا: شلومو اعليخو فقودين حلتو 

 سيدة: الوهو مستر اعالخ برثي  

 صونيا: تودي.. اشر كوذعت مناقات حنا ساكي شافرتويو 

 جلس عند امها(اخ برثي  )تمرتا: هاني عين



 

 سيدة: اشر... برثو كاملتو مي كول ميده 

 سليمان: كذعت مقا عمرا 

 اشنه  18صونيا: كوماحويه  

 ( باشتحصر  16مرتا:  حاثوعابيرو) ب 

 صونيا: تامو كابن كومحشوو اثتو من دبعو كيبا سيو 

 نورا: شبقونو..... 

 حنا: قي ازايو ... 

 مرتا: كوميناكفو ابري 

 وو ..دسواعنو. مينا و دحوزينا طحنا: ابعن 

 سليمان: قي مكلويو .. 

 سيدة: مويومو دحزيوليه كومجغل اعال 

 صونيا: اشر دهويو نصيب دوحنا كعيشو حاييه باسيمه 

 سيدة: كتليه بيتو فريسو وراديتو حثتو موديل داشاتو 

 سليمان: كوعودات ابري 

 حنا: اي عمو.. 

 سيدة: كوعوود بمعمل رابو 

 س  حلوف برثو ب صونيا: لنوقصليه 

 سيدة: لو كبعينا دزونوتو ميده احنا كموطينا كول ميده 

 مرتا: دهوي نصيب احنا كزونينا عيبويو 

 سيدة: دهوي نصيب.. لكماقبلينا سيمت ميده

 صونيا: كزونينا كول ميده حاضيرو مي شوقو

 ر... مونيه(  وبثعا  –سليمان: اعدو كاليو ..من كومفاصلوتو ...طرو بيقاميتو مشاورينا) كتال حولونه 

 سيدة: حقيو احونو...ايلو كبعينا خاييفو مدعروتو خبرو اعلينا.. 

 مرتا: حا قي كمالز..سيدة

 صونيا: اوزبنو كاري اعلينا 

 سليمان: هاوالن كمو يوميه 

 سيدة: دي يال برثي قومو بسيو فوشو بشلومو 

 صونيا: فوشو بشلومو 

 حنا: هاوو شلوميه لي نورا 

 مرتا: الوهو اعميخو 

 زل( يعودون للمن) 

   

 27المشهد 
 ) في منزل سليمان يشربون القهوه من ثم في السوق(

 مرتا: من كمت سليمان علي نورا 

 سليمان: اشر لكوذعنو من دومرنو 

 راديتو ( صفرو كمثنوحو ايبرثتذان  –مرتا: شاميعت من مرال ) بيتو 

 سليمان: كوبع مشيلينا اعليه وبثر 

 ابو حولو واوعمو خ حت خبرو كمرتا: قي مرلي لو مشيالت ..زو

 سليمان: كزاعنو اعال ناعمتويو ودكثو راحقتويو 

 مرتا: لو فايش رحقو حمشو شوعي كتويو هركيه 



 

 ما لو لونو ناعم مينا كاويرونو         

 سليمان: هات ميده..وهيا ميده حرينو 

 مرتا: قي اونو لتوا نوشو دزويع اعلي  

 ايم درحمالخ كزاخ  دعينيه ويت  سليمان: لو هوخا كومرنو.. هات قامثيه 

 كابيه باباخ         

 مرتا: كيتو تلفون ايما دبعو كمجغولو اعمينا

 سليمان: كحوزينو لكول شوولو كتالخ فوبويو 

 مرتا: اعدو زوخ مشايل اعليه 

 يوسف (   –سليمان: كزي بس نقوالخ ميحي )يذهب للسوق عند افرام 

 مرتا: نورا من كوسيمات 

 لوغل كومنظفونو   نورا: )من الداخل(

 مرتا: اي برثي ..كزي شوطو كابا جيرانيه

 نورا: اي ماما) تحاول االتصال مع نعيم( 

 نورا: دي مدعر ..لكماحيسات  

 نعيم: الو ..) نعسان( منيو 

 نورا:  نعيم.  اونو اي  نورا   

 نعيم: من كيتو مي صفريتو خيريو 

 نورا: بابي ازيه دمشايل علو حثنو 

 نعيم: اينا حثنو؟ 

 ن وطلبالي را: اثمل اثنو

 نعيم: اي من كبعت سمنو نورا 

 نورا: لوكذعونو..توخ مهزمينا!  

 نعيم: مرليالخ ليبان اعدو كورينا..هات ناعمتو كلوزم باباخ مقبل 

 نورا:طرو لو مقبل 

 نعيم: لو قاشو كماكورالن لو دوله دلو مقبل باباخ ناعمتوهات 

 نورا: كو ما حوي  لكرحماتلي 

 حاييذي ويحاريتو ب نعيم: هات قاميتو

 نورا: اونوسته كورحمالوخ غلبيه 

 نعيم: ليت ميده بيذي... او الذعنو خاييفو كماكوريالخ 

 نورا:كقطلونو روحي  

 نعيم: لوات ديونيثو ... بلكي هانو نوفق طو ميني وقودر مهانيالخ 

 نورا: لوكبعونو سطار مينوخ 

 نعيم: نورا..ايماخ وباباخ كذعي هيكو ايطووثو ايالخ 

 ليبي من كروحمرا: لوكذعي  نو

 نعيم: دهووينا لحذوذه الوهو كماحرو اوطلوبانو 

 نورا: دلو حورو 

 نعيم: هانو ممرو دالوهو 

 نورا: لو هانو ممرو دايمي 

 نعيم: نورا درحماتلي. لو سيمات قطره عمو بيتو وشماع اليه 

 نورا:هات كمات هوخا.. يعني اترعيه سخيري بوثان

 ذان هوخايو نورا اوقدرينعيم: هاثيو اي شاريروثو  

 نورا:هاو قدرونو مجغولونو اعمو نقال حريتو 



 

 نعيم: كفشنو كروحمناخ اوعمرو كوليه 

 نورا:اونوستيه كنيشونو علو عهدانو)تبكي(

 نعيم: لو بوخات نورا الوهو مهانيالخ رحمتو 

 نورا: فوش بشلومو حابيبو ) تغلق التلفون(

 مرتا: )تعود بسرعه( مخلصالخ نورا مي لوغل 

 سح الدموع( اي مخلصي نورا: ) تم

 مرتا: قي كوبوخات هوخا 

 نورا:ماما لو طورت بابي دوبيلي لو كبعاليه

 مرتا: احنا كوذعينا طو ميناخ  

 نورا: بس لكرحماليه 

 مرتا: من لكرحمتليه قي كت حا حرينو؟ 

 نورا: لو ..لو ليتو.. 

 نو نقال حريتو مرتا: صفرو كرحمتليه ..بثر لو كبعونو دشمعونو اوممرا

 نورا: اين ماما خد كبعوتو وحطيثي ب) تسكت(

 راديتو( زدموخا من كبعت   –مرتا: صفرو كمثنوحات ما حاياني ) بيتو  

 28المشهد 

 )سليمان في السوق(
 سيلمان: شلومو افريم  

 افرام: بشينو وبشلومو يتو) يجلس( 

 سيلمان: افريم اثمل اثي نو شو موسويد وطلبة إي نوراز 

 اي علو خير منه  افرام:

 سيلمان: ابرثو دوعمو دو شابو 

 افرام:آشر او شابو غلبة طووينيه . هلبت تووين كتوثيه  

 سليمان: لو كوبع حا مشايل اعليه  

 افرام: بليه تامو كو مازع غلبيه  

 سيلمان: احونو هات  بيشوقو هات مشيل اعليه  

 افرام: مرلوخ الحولونيه سيلمان 

 . فوش باشوملو  سيلمان: اعدو كزي ......

 افرام : سلمال حذو دو خير زيله بيشنو )سيلمان يذهب عند يوسف (

 سيلمان: شلومو يوسف  

 يوسف: شلومو سيمان بخير يو اثت حوخا خاييفو  

 سيلمان آشر خير يو اثي طولوبيه لنورا موسويد  

 يوسف: مالو ناعمتو يو سيلمان  

 سيلمان: ايومو دمدلي حوثوخ ناعم موخا وا  

 لمن كماليزات سيلمان  يوسف:

 سيلمان: لتنو انو حوثوخ يو  

 يوسف: قاي ليت اعميخو حق دوالحميثا 

 سيلمان:ليمات هاوخ يوسف . اثمل لو دامخنو كو حوشاونو  

 يوسف: ليكو ماطات 

 سيلمان: هول شاتو حريتو كيبي طورينيه بي مدرشتو وبثر لقودرنو  

 اوبو  يوسف: آشر عاسقويو اعلوخ دهوون تريه بو بث ص

 سيلمان: دهووات دوكثي من كسيمت  



 

 يوسف: آشر عسقو يو بلكي هانو او نصيبيدا يو  

 سيلمان: هاتو احولونيه اعمونيه مشايلو عليه  

 يوسف: كاب من ناحيتي  

 سيلمان: ايمو كويو ايبرثو دوعمو دو شابو ناحيتي كابيه  

 يوسف: اي غامو ليت كمشيلينا اليوما وصفرو وحوزينا  

 مر بيتوخ .......فوش بشلمو  سيلمان :عو

 يوسف: شلوميه لو بيتو اللهو اعموخ )سيلمان يعود الى البيت ( 

 سيلمان: شلومو مارتا  

 مارتا: حزالوخ سيلمان 

 سيلمان: اي وكدمشيلي اعليه  

 مارتا: طوو  

 سيلمان: من كمو اي نورا  

 مارتا: فصيحيتو يو الو كوميناكفو  

 سيلمان: اللهو مفصاحال باحييذا  

 ارتا: من كبعو طو موخا كزا لوسويد وكمثنوحو  م

 سليمان: دهويوا هركيه طوا  

 مارتا: تامو كمفصوحو زيد وصفرو كمعونوالن  

 سيلمان: خد كبعات مارتا سم  

 مارتا: اما كمدعري اعلينا خبرو  

 سيلمان: ايريه يوماني كشوبعنو اعليه  بيشوقو 

 مارتا: عال اللهو  

 سيلمان : لويو ايعريتو  

 تا: ميده فلكد شعثو  مار

 سيمان: كزي شوطو مثنحنو لوغل  

 مارتا: بس حوضر اومكلو قريالوخ ....نورا تاخ معونلي  

 نورا: اين ماما كاثيونو  

 

 

 29المشهد 

 )  مناقشة مشكله نعمان في منزل اسمر(
 جوزيف: ) يقرع الباب(..شلومو شامو بوبيتونيه 

 شامو:بشينو..اي بس اونعمان  هيش الثي 

 : منيوشامو خاتون

 شامو: او جوزيف ماما

 اسمر: توخ الركي ابري 

 جوزيف: شلومو اعليخو 

 خاتون: بشينو بو جوزيف

 اسمر:  بشينو ابري ....ايتاو... 

 خاتون:  شامو امتي كوسو لوجوزيف  

 شامو: كشوتت تيو جوزيف؟ 

 جوزيف: لو سملي قهوثو 

 ) يدخل نعمان( 



 

 جوزيف: اثي اوبابو دمشاكل 

 ليشونوخ  التنو نوقوصو نعمان: بس مرخات 

 خاتون:  كوشوتات تيو ابري 

 نعمان: لو ..لكوبعنو تيو...شامو سملي قهوثو 

 جوزيف:  طويو .. كشوتينا عمحذوذه  

 اسمر: ابري ليكو ازوخ هاوخا 

 نعمان: نافقنو شوطو لروحي 

 خاتون: ابري نافيقت بوحيمانو لو كمت كويولوخ 

 نعمان: قي كيوقذ ليباخ اعلي  

 خ دلو يوقذ ليبا علمن كيوقذجوزيف: اعلو

 اسمر: الوهو مورخ عمروخ جوزيف... شاميعت لومسمت روحوخ 

 خاتون: من دومر كفويش اوابريذي 

 نعمان: شبقونو ماما..بس  

 جوزيف:  ) يقاطعه( لو بس لو ميده 

 شامو: فقودون اي قهوثو 

 جوزيف: تودي شامو.. شتي اي قهوثو وكمجغولينا

 ميده بوعقلاسمر: اي ابري خد مرلي كول 

 جوزيف:اي حولو منيو اوقيطرو بيتشعيثو دو نعمان

 خاتون:ابري مرفيتويو..ما لو بسيو 

 جوزيف: من كمت حولو 

 اسمر:من دكومرنو كاال تحولوخ لكوبو دربو لنوشو 

 خاتون: قي من مرلي 

 جوزيف: خبراخيو تحولو..اوعامو كمجغل كدمي مدليه مرفيتو 

 نعمان: سمخو دثخو حذو اعلي لو.. 

 زيف: لو.شماعو اعلي ..دمينا  كاور حذو حريتوعزبو بثر ما مشايالن اعال.طوو جو

 الجميع: اي.طوو..  

 جوزيف: وبثر شاتو تري نافيقو لو طوتو..وكتال حورو من كسويم اونعمان؟  

 خاتون: الوهو لو سويم..قي حا كماحت اوميده بيس بيقاميتو 

 اسمر: كمرفيال.... ولكعجق ايذه ايبا

 دومر اوعامو؟ جوزيف: من ك

 نعمان: كفرسي البوشيذي بوارحو 

 جوزيف: كدمي هاوو دايثتو ازا عم حا

 شامو: اشر هوخايو

 اسمر: من كبعت دمت 

 جوزيف: اوعامو كمجغل لتيو هوخا

 الجميع: بيليه 

 جوزيف:لوكذعي عمن يو اوحق 

 اسمر: هوخايو ابري..اوعامو كمجغل لو كمشايل عم منيو اوحق 

 ن مكلينا اوعامو دلو مجغل جوزيف: بيحاريتو اليبا

 خاتون:من كبعت دمت  

 جوزيف:تحولو ميده بوعقل..لمن اثيو دكورو هركي وتامو كيت غلبيه ؟ 

 خاتون: اناعيمه تركي ليت كابيه ميده تليو 



 

 جوزيف: طوو دكمت .. اثيو كوكرخو عل كورو طوو دسيمو ايقرثو لو مشتاعيو 

 ملو.. تامو كيتو غلبيه دزايو اعميه دلو م          

 اسمر: آشر ابري خبروخيو.. 

 جوزيف: تحولو بيقاميتو..ايتاوو اعما ومشيلو اعال وبثر هاوو فسقونو ايبا 

 اسمر: هل اعدو الذعنو ايبرثو دمنيو 

 خاتون: ايبرثو دو ملك..اوابرو دوعمو دو دنحو  

 شامو: اوكورو دي حلتو فهيمة 

 يه اسمر: اهوو اودنحو اشر غلبيه طوينه ليبه حا مجغل اعل 

 جوزيف: حزلخو هاثيه بيقاميتو ..من مرخو ...حا مشايل وبثر مجغل 

 خاتون: حا كوزويع مو  مملو دوعامو 

 نعمان: نقال حريتو مرال اواعمو  

 اسمر: كلي خاتون اشمو..ابري هات كورات لو احنا و بثركبعينا حاييه طويه ايلوخ 

 موعامو جوزيف:  تحولو اومملو لكخولص دهويو طوتو ايالن لوحاروالن 

 اسمر: ابري كوبع  د ذعتال طوو وبثر 

 نعمان: مرليال كنفقينا دذعينا حذوذه طوو 

 اسمر: لو ابري هوخا لكووي ..دلو مملو عمو بابو وايمو 

 خاتون: انو لكمقبلونو دي شامو نفقو هوخا 

 شامو: حا ملوش عيسكثو رابثو 

 جوزيف: هانو شرويو لو قطرو دو نعمان

 ميه صفرو عصريه دهوي كابيه زبنو كزان شوتينا قهوثو  اسمر: شامو برثي مجغل اع 

 شامو: اين بابا ) تذهب لألتصال في الصالون(. 

 جوزيف: اعدو كيبي دزينو 

 الجميع: تودي ايلوخ 

 نعمان: خاييفويو 

 جوزيف: لو..لو بلكي مجغوالت ؟ 

 نعمان: الوهو اعموخ صفرو كحوزينوخ 

 )يذهب جوزيف( 

 30المشهد 

 )منزل دنحو( 
 مو.اونو اي شامو ريما:شلو

 صامو: بشينو وبشلومو 

 شامو:...كيبي مجغولونو عمي ريما 

 صامو: اي..ريما..ريما..تلفون 

 صامو  ريما:منيو

 صامو: اي شامو 

 ريما: بشينو شامو.. 

 شامو:ايدربوهات ريما 

 ريما: طوتو..وهاتو ايدربوهاتو 

 شامو: كولينا طوينا ..و اونعمان. زد

 ريما: من كبعت دمت 

 . كبعينا دوثينا كابيخو شامو: صفرو.

 ريما: مو ليبو كمات! 



 

 شامو: بابي مرليه مشايل دهوي زبنو كابيخوصفرو كدوثينا وشوتينا قهوثو 

 ريما: كلي مشيلونو ايمي وبابي..مامي..بابي ..توخو اشمو 

 األثنين: منيو ريما ؟ 

 ريما: به عمو اسمر كوبعي دوثن صفرو دشوتن قهوثو  

 ن مريم: امريه بشينو ايما دوث

 ريما: شاميعت شامو..ايما كدوثوتو صفرو

 شامو:    بشواع عصريه 

 ريما: كمي بشواع  

 ملك: بشينو برثي كنطرنانيه 

 ريما: كنطرينانخو شامو 

 شامو: اعدو فوش بشلومو 

 ريما: زيل بشينو) تعود للداخل فرحه(

 سهام: مفصحالن اعماخ ريما 

 ن طرو اوثن دلو منخومريم: كذعوتو صفرو كدوثن بي اسمر دشوتن قهوثو ومرال

 فهيمة: واويليه من احنا ومن هاتو حانا علو خير الوهو سويم دهوي اوبصيبيذا 

 دنحو: هاتو انيشه لو محتوتو قطره كتوي كول ميده طوو 

 ملك: كومرنو اناعيمه دروضن ليتو قطره 

 سهام: مو كابو دي ريما ليتو كفويش اعله 

 ريما: دلوباعوا لوثنوا صفرو 

 لو مقروتو اعليه دهوي نصيب..عامو فاقيرينه  دنحو: كذعت ملك

 مريم: اشر لكطورينا محتي حا فرنك لودهبو لو ميده كت كول ميده كابن  

 ملك: احنا كميدينا كورو دروحم ايبرثيذان ومياقرال لو ميده حرينو 

 سهام: بثر لكلوزم شقلي هركي ميده تامو كيتو غلبيه  

 ريما: بثر كتوي اوطعنو ياقورو  

 

 31المشهد 

 )منزل اسمر( 
 اسمر: يال خاتون مشتوحرالن علو عامو 

 خاتون: اونو حاضرتونو ..بس  

 اسمر: بس من ؟ 

 خاتون: اونعمان لو مخلصليه 

 اسمر: طرايوليه هركه 

 شامو: )تسمع( علمن كزان امرلي بابا 

 خاتون: يال نعمان ملز 

 شامو: كزانو وبثر هات توخ 

 نعمان: لو عامر بوته كاثتنو 

 خا لومخلصوا هول صفرو يال) يذهبون( اسمر: دلو هو

 )منزل دنحو( 

 ريما: هانو حليويو سهام

 سهام: كوخل ميناخ فلقو غلبيه حليويو 

 مريم: ريما.. من هاوي ملز اعدو كدوثن 

 ريما: فايش صمعونو فوثي 



 

 )فهيمة بالمطبخ تحضر الفناجين وعدة القهوه( 

 دنحو: من كوسيمات فهيمه لوغل 

 هركي ليريما دسيمو اي قهوثو فهيمه: لو ميده كمحضرون 

 ملك: ) من الصالون( لو مخلصخو لووشو 

 سهام: بيليه كاثينا)يخرجون( 

 فهيمه: بس دوثن ريما عبار لو مطبخ سم قهوثو 

 مريم:  اي سهام كقريوالخ دوثات 

 ريما: هوخا عسقويو 

 دنحو:  برثي هوخايو كابينا   ) يقرع الجرس( 

 ..سهام.. فتح اوترعو.. فهيمه: كمونو اثن ..عبار لوغل ريما 

 سهام: بشينو وبشلومو ..فقودون.. 

 الجميع: تودي ) يدخلون( 

 سهام:تاخ شامو اعمي) يذهبون للمطبخ( 

 اسمر: شلومو اعليخو 

 دنحو: بشينو اثوتو مثنيحو 

 اسمر: بخيراثوتو ملك 

 ملك: تودي .. بشينو ابخو 

 نعمان: ايدربو  هاتو عمو 

 ملك: كوينا طويه دحوزينانخو طويه 

 سمر: اشر هوخايو من كتالن سطار منيه ا

 ريما: بشينو شامو 

 شامو: حزيالخ كتوات اثتو داحوني 

 ريما: كتويلي حوثو 

 سهام: هيا كتويال حوثو اتريخو ماحيده 

 خاتون: ايدربوهاتو 

 مريم: مودينا لمريو 

 فهيمه: هاتو ايدربوهاتو 

 خاتون: احنا طوينا طوريالخ اناعيمه 

 وماني دنحو: ها نعمان..مكمات بي

 نعمان: باسيمينه ..وكوبسيم زد بومثيو دوعاميذان مي اوربا

 ملك: اوشغلو ايدربويو هركه 

 نعمان: خدي بورصا يومو كعوليه يومو كنوحت

 اسمر: بس كوقضيو..الوهو كمدابرال 

 خاتون:كويو اي ريما؟ 

 مريم: كسيمو اي قهوثو 

 فهيمه: سهام..امطيو اي قهوثو 

 سهام: اين ماما

 ا شغلو غلبيه ملك: اشقذ كتو

 نعمان: كول كمو اشنه خدي كوال كوفوير اوشغلو وبثر كوليه 

 دنحو: هوخا لتيو طوو 

 نعمان: حا لقودر ملتم زوزيه لصفرو كوور او سويم شغلو لرحيه 

 ملك: خد من شغلو 



 

 نعمان: معمر بوته ناعيمه  مزابن الني دكوري حاثو لو بطيمو  

 دنحو: اشر مملو تريصو هانو  

 كه نوشيه فوهوميه ايلو ليت زوزيه اسمر: كيت هر

 ريما: شلومو اعليخو...فقود عمو 

 اسمر: تودي برثي  

 ريما:  لوميديم  فقود ) بخجل لنعمان والحاضرين( 

 نعمان: تودي 

 ريما: لوميدم ..فقودين حلتو.. 

 خاتون: الوهو منطرالخ برثي  

 ريما: عمثو..مامي..) توزع القهوه وتريد الجلوس( 

 يتاو هركه كابي خاتون: تاخ برثي ا 

 شامو: اينقال دحزيال اي ريما طعيولي 

 مريم: لمت هوخا هات بليبا هات 

 خاتون: هات عينو و نعمان عينو  

 شامو: سملي تونيثو)مزحه( ماما الوهو طوريالخ وبابي  

 فهيمة: الوهو مادم ايحوبو بينوثيخو 

 مريم: اشر كتوا حق عمي ريما درحمالخو

 خاتون: وهيا كوعبرو بوليبو 

 سمر: خاتون هاوالن دربو اشمو دمجغولينا ا

 خاتون: فقودون

 اسمر: ملك..و دنحو.. احنا  اثينا دحوزينا اي ريما .. ودهوي نصيب طلبينا ... 

 دنحو: من كمت ملك 

 ملك: هات راب ميني  اوممرو ايلخ 

 دنحو: هانو شبهورو ايلي 

 عيسكثو ربثو دناعيمه   اسمر: بيقاميتو كوبعنو دمشيلوتو اعالن طوو  وكيبان بثر ملوشينا

 نفقي عم حذوذوه دوعامو لومجغل وهنه اوبن فسقونو         

 ملك: كومرنو لكلوزم حا دمشيل اعليوخ هاتو خدو دهبو 

 اسمر:تودي ايلو ايعاده هوخايو من كمت دنحو 

 دنحو: لطريلوخ ميده اسمر..تريسو كمت ..بثر موخا ليت مملو..ريما من كمت برثي؟

 ...وهت كذعت  ريما: خدكبعت عمو

 دنجو: كيبان دمينا اعدو علوخير برثي  

 )الجميع يوهنون الخطيبين ( 

 اسمر: اعدو دوريه دانيشه دنحتي ليشوقو وحوزن اينا يومو ملوشي اي عسكثو 

 خاتون: عقبال دناعيمه فهيمة) يذهبون للمنزل ( 

 32المشهد 
 جوزيف: شلومو شامو 

 شامو: بشينو عبار

 جوزيف: من هاوي اعميخو 

 مو: طليبوالن شا

 جوزيف: شلومو اعليخو 

 خاتون: بشينو ابري ايتاو 

 جوزيف: علو خير .. علوممرو حزويوا 



 

 خاتون: اشر هوخا هاوي كومحون طويه عيبو نفقي لو نيشونو 

 جوزيف: هات موريه دو اصول 

 نعمان: ) يتصل مع ريما( ايما اوثينو ونفقينا 

 ريما: عصريه بسعثو حمش 

 لو زبناوو نعمان: كفشنو علي نورو ه 

 ريما:كوزيعونو ديقذات...نحت معال 

 نعمان: كوحوزينو هاوي ادماخ خاييفو خدو جوزيف 

 ريما: ياليفينا مينوخ ملفونو 

 نعمان: كاثي لكابان او جوزيف كزينو اعدو

 ريما: هو شلوميه لو بيتو كوليه 

 نعمان: وهاتستيه فوش بشلومو 

 ريما: زيل بشينو) يغلق الهاتف( 

 زيف نعمان: شلومو  جو

 جوزيف:بشينو بو حثنو ايدربوهات اديوما 

 نعمان: طوونو غلبيه 

 جوزيف: ايما كلوشوتو اعيسكيوثو 

 خاتون: كملوشينا عيسكثو رابثو وبثر 

 شامو: دهوي ناصيب كمحوليناال 

 جوزيف: ليتو احكو دطلوبو 

 اسمر: البيعي بيكالو مره لكلوزم عيسكثو بسيو اعدو لمن مصرف زويودو 

   جوزيف:اشر طو كمي

 شامو: اعدو كبه نفقي عم حذوذيه 

 جوزيف: ايما كزوخ نعمان 

 نعمان: بثر ما دزوخ هات  

 جوزيف: قم دزانو اونو لوبيتو وهات كابا 

 نعمان: يال فوشو بشلومو 

 اسمر: هاو شلوميه لكوليه 

 خاتون: اي ابري وشلومو رابو لي ريما 

 جوزيف: كوحوزينو تحولي ريحموال زد مينوخ 

 كومرحومو اسمر: هوخا يو اشر 

 جوزيف: فوشو بشلومو)يذهبون( 

 33المشهد 

 ) سليمان و مرتا يشربون الشاي(
 مرتا: ايما كزوخ سليمان وكحوزات منهاوي اعميه 

 سليمان: اعدو كزي كومرنو خالن موشغلو

 مرتا: عيبو انوشه كونطري مينان خبرو 

 تويو سليمان: ) يضع كاسه الشاي نصفها مليان(..ها كزينو لكطورات حا مكمل ش 

 مرتا: الوهو اعموخ) يذهب سليمان للسوق( 

 ) يصل نعمان لمنزل دنحو( 

 نعمان: شلومو اي ريما حاضرتويو 

 سهام: بشينو كمونو اي ..ريما.. 

 ريما: منيو سهام 



 

 سهام: اثي او نعمان كنوطارالخ 

 ريما: كاثيونو..فوش بشلومو 

 سهام: الوهو مهانلخو 

 تنظر عليه من فوق لتحت(  نعمان: تودي ومهانيالخ ) يذهبون( ) ريما

 نعمان: من كيت كوحيرت هوخا 

 ريما:كوحزيونو ايكو ديذو ياقذ

 نعمان: ليبي مي لوغل ياقذ

 ريما: الوهو اوبيله حلمونو ) يذهبون لمطعم نمرود( 

 يوسف(  –) سليمان في السوق عند افرام 

 افرام: بشينو سليمان..طوو داثت 

 سليمان: من هاوي امرلي 

 يده علو ناعيمو عزبو وللتيو كاويرو ولو كاور  افرام: كمي ليت م 

 سليمان: هانو ميد طوو 

 افرام: بثر اوشابو البيه حا مجغل اعليه 

 سليمان: من كمت دمينا طرو اوثن 

 افرام: كومرنو ليت قطرو..بس امر لحولونه 

 سليمان: كذعت افرام ايدكثو عقتويو كدقورينو لرابه بس . وكمشايلنو احولونه... 

 و لكمغبن مينوخ  افرام: نوش 

 سليمان: فوش بشلومو 

 افرام: الوهو اعموخ وعلو خير معدو 

 سليمان: تودي )يذهب لعند يوسف( 

 ريما  في محل نمرود(    -)نعمان 

 نمرود: بشينو ابخو فقودون 

 نعمان: تودي نمرود...حزيالن دكثو طوتو

 نمرود: ايتاوو هركي طويو ) يشعل الشمعه( 

 ريما: تودي  )يجلسون( 

 : من كشوتوتو نمرود

 نعمان: من كورحمت  

 ريما: خد كذعت عصير فريش 

 نعمان: اونو كوسو د بيره جامود 

 نمرود: عل عيني وعل ريشي ) يذهب( 

 ريما: قي هركي ليتو وردو 

 نعمان: لوكوي تري ورده عل طبليثو هات وردو بحاييذي بسيو 

 ريما:  الذيعونو كمت ممرو .. 

 فلنو بيحوبيذاخ  ..! نعمان: كذعت  ريما... لكماشرنو دنا

 ريما: كمونو هانو حلمو باسيمو 

 نعمان: ولكطورينو دماحيسات مينه اوعمرو كوليه 

 ريما: وكفيشونو احاييه كوليه كرحمالوخ 

 نمرود: فقودون...عصير... بيره 

 ) سليمان عند يوسف( 

 سليمان: شلومو يوسف 

 يوسف: بشينو..عبار ايتاو شوتينا ميده 



 

 ريال دشوتينو اوكوسو دي تيو سليمان: اي اشر حوثوخ لط

 يوسف: صبري ابري امطيالن تري كوسيه تيو 

 صبري: اين دودو)يذهب( 

 سليمان: ليكو ماطت  

 يوسف: كوالن مشايالن نوشو لو شامع ميده حربو اعليه ..بس 

 سليمان: بس من يوسف 

 يوسف: كمي هاني عسري اشنه دازن مركه وتامو نوشو لوشامع ميده واناحونونه طوينه 

 مان: اوميده حربو كمشمع هايكو دهوويسلي

 يوسف: هوخايو.. بسيو اوناعيمو عزبويو وكمي لكنوفق موبيتو بحلوذ لو شغلو 

 سليمان: من كمت احونو 

 يوسف: متاكل عل الوهو وهويو حذو دخير

 سليمان: بس  دوثن لوطلوبو كدوبنانخو خبرو 

 صبري: فقود دودو 

 سليمان: تودي ابري ..  

 ا ارابيه بس كذعينا ايدكثو عقتويو يوسف: كدوثينا احن

 سليمان: حا من كسويم 

 يوسف: درحموتو توخو لكابن 

 سليمان: حايو تودي ايلوخ لوكمقصرات...يال فوش بشلومو 

 يوسف: زيل بشينو هاو شلومه لوبيتو) يعود للمنزل( 

 34المشهد 
 نعمان: كذعت محالفالخ احاييذي 

 ريما: ايدربو؟ 

 اخ نعمان: هاوي طعمو لحاييه اعم

 ريما: اونو داعر روحو لكشمي بثر ) تسكت(

 نعمان: اثي لبوالخ ..لو 

 ريما: يومو كوموا دكاويراليه 

 نعمان: صفرو كمطعيناخ ايومه دشافع بمرورو 

 ريما: كرخونوا عل حا دروحملي ورحماليه

 نعمان: الوهو دوبيلي عمرو كطورينو احاييذاخ كوبو بحوبو 

 شونو هركيه ريما: لو كبعونو زد موخا ودبعت كفي

 نعمان: يومو بيومو كوطورتلي روحمناخ زد

 ريما: واونو كروحمالوخ زد... 

 نعمان: نمورد احشوو 

 نمرود:فقود  ...تودي )يعودون للمنزل( 

 )سليمان في المنزل(  

 مرتا: هانو اثت سليمان 

 سليمان: لو هيش بي شوقونو ما لكحوزت 

 مرتا: اعدو من هاوي  امرلي من سملوخ 

 يليع وكمي اوعامو ليت ميده حربو ابيه  واوناعيمو عزبويو لوكاور سليمان: مشا

 مرتا: كمت مدعرونو خبرو لنوشيه 

 سليمان:اي امره ايما درحمي طرو اوثن 

 مرتا:) تركض للهاتف(  



 

 سليمان: هيدي هيدي دلو نفالت كمقرف قذوالخ 

 مرتا: الو شلومو 

 صارو: بشينو..منيو اعمي 

 تو داحوني شابومرتا: اونو اي مرتا هانو اوبي 

 صارو: اي حوثو مرتا 

 مرتا: كيبي مجغولونو عمي سيدة 

 صارو: اي ..كلي اشمو قرياال...سيدة تلفون

 سيدة: منيو 

 صارو: اي مرتا. 

 سيدة: ) تاخذ السماعه(.. الو بشينو مرتا.. من هاوي اعميخو 

 مرتا: او سليمان كومر ايما درحموتو فقودون

 يشوقو بيقاميتو ..وبتمونيه كدوثينا لوطلوبو سيدة: صفرو بحمش عصريه نحتينا ل

 مرتا: خد كبعوتو ..دي فوش بشلومو 

 سيدة: زيل بشلومو 

 مرتا: سليمان كنحتينا صفرو عصريه ليشوقو وبثر كدوثن بتمونيه لوطلوبو 

 سليمان:علو خير مرتا 

 )نعمان يوصل ريما للمنزل(          

 فهيمه: بشينو نعمان..عبارو 

 لوبيتو  نعمان: لو حلتو كزي 

 دنحو: نعمان ابري عبار عيبويو اعالن دلو عبرات  

 ريما: عبار شوطو  

 نعمان: )يدخل( شلومو اعليخو 

 ملك: بشينو ابري 

 دنحو: كبعات دمي اوعامو لتوا فاكو دلحمو كابيه دموكل اوحثنو  

 نعمان: كذعت ايمي وبابي كونطريلي علي حشمتو

 حذوذيه  ملك: مجغل اعمييه طرو اوثن لركي وشهرينا عم

 نعمان: كذعت اعدو بابي مشحلفليه البوشيذه ومشتوحرليه اوزبنو نقال حريتو 

 فهيمه: طرايو مينه دزيو اي خاتون كدمو مديه ميني معدو 

 مريم: لو لو الوهو طورياليو ايما دبعو كدوثيه وكحزيوليه 

 ريما: واونو اعميه ما لتلي سهمو ابيه 

 شلومو  نعمان: هاويالخ  سهم زد ميني دي فوشو ب

 35المشهد 
 حنا عند منزل سليمان( -صونيا -) سيدة

 مرتا: بشينو سيدة شفاعو 

 سيدة: لو لو مرتا  كنحتينا اعدو وبثر  

 مرتا: يال نورا..برثي  

 نورا: كاثيونو... شلومو اعليخو 

 سيدة: بشينو بيكاليذان 

 حنا: بشينو نورا حالت علبيه 

 صونيا: ايحذ دكومطلوبو كحليو غلبيه 

 و مهاليخو..) يذهبون للسوق ايلي .. احو..غيرهم( سيدة: اعد

 نعمان: شلومو ريما) يتكلم معها بالهاتف( 



 

 ريما: بشينو من كسيمت نعمان 

 نعمان: كومجغلنو اعماخ 

 ريما: لو اعدو بثر 

 نعمان: خود كول نقال نفقينا شوطو 

 خاتون: امرال اديوموا كزان شهرينا كابيه 

 يوموا كابيخو امر لوبيتو نعمان: ايمي كمو كدوثينا شهرينا اد 

 ريما: اي نعمان.. ايما كدوثات 

 نعمان: دبعت اعدو... 

 ريما: اي توخ هول موطات كلوشونو 

 نعمان: كاثينو رحمتو دليبي 

 ريما: كونطرالوخ حابيبو 

 نعمان: فوش بشلومو 

 ريما: زيل بشينو)يهو بالذهاب لعندها( 

 خاتون: ليكو ابري

 لتامو نعمان: كزي لكابا وبثر هاتو توخو  

 خاتمون: اي ابري الوهو اعموخ 

 ) الجماعه يشترون الذهب و اللباس( 

 ايلي: فقودون .. 

 الجماعه: شلومو ايلي 

 ايلي: بشينو..من كبعوتو 

 سيدة: كبعينا تري عيسكيوثه دو طلوبو 

 ايلي: كيتو هاني ..وكيت هاني..منقايو 

 صونيا: كومونو هاني شافرنيه

 سيده: اتري حا طيمونيه 

 لتو بس هاني دكومو اعليه اشمو بطمترنيه ايلي: اي ح

 صونيا: قيو هاني بطيمونيه 

 ايلي: كيت ابيه شغلو زد 

 سيده: دهووي هوخا هوالن هاني  

 ايلي: تاخ حوثو لوش دحوزينو 

 نورا: ) تلبسه( كمونو رابويو 

 ايلي: مد هانو 

 نورا: اي هانو طوويو 

 مرتا: علوخير برثي 

 نورا: تودي ماما 

 حنا  صونيا: لوش دحوزينا

 حنا: ناعيمويو لكعوبر بيذي 

 ايلي: كومارنو هانو كتوي 

 حنا: اشمو عيقويو 

 ايلي: مد هانو.. 

 حنا: كيبوخ كثوات اشمي اعليه 

 ايلي: اي بس كزويد طيمه 

 سيده: لو لو لمن لو كبعينا..بريخو ابري 



 

 حنا: تودي مامي 

 ايلي: ميده حرينو ؟ 

 صونيا: كوحزيونو هاثيه.) اسواره( 

 ( لمنيو سيده: )تنكشها

 صونيا: ايلي مامي 

 سيده: لو اعدو خاييفويو..كو حشاوون 

 اربحصر الفو وحمشمو  14500ايلي:

 سيدة: وايالن ايلي 

 ايلي: دلو حمشمو 

 سيدة: تودي غلبيه ابري فقود 

 ايلي: الفو بريخه الوهو مهانليه...هانو دشنو ليكالو 

 الجميع: تودي ..فوش بشلومو 

 ) يذهبون لمحل البسه( 

 ومو الياس  نعمان: شل

 الياس: بشينو حثنو 

 نعمان: اي ريما حاضرتويو 

 الياس: عبار ..دحوزينو..ريما.ريما

 نعمان: لو لو كزانو 

 ريما: كثيونو الياس 

 الياس: كاثيو راهطتو 

 ريما: شلومونعمان 

 نعمان: بشينو مالخينا 

 ريما: اي ..) االثنين(: فوش بشلومو 

 الياس: زشلون بشينو مفصيحو 

 ..)يذهبون( االثنين: تودي.

 صونيا: توخو عبرينا هركي) محل البسه( 

 سيدة: بلكي كيت دكثو ارخص 

 نورا: لو حلتو كوليه كمزابني خد حذوذه 

 مرتا: مقا دمت هركي ارخص مي كابيخو 

 نورا: دادو اونو لوكبعونو ميده 

 سيده: لكوي برثي اوعامو كمجغل اعلينا 

 نورا: ) لنفسها( كذعو اوعيبو(  

 ) يدخلون المحل( 

 ائع: بشينو عبارو ب

 سيدة: كبعينا بدلة ليسهرة) لوشهرو( 

 بائع: كيتو لوغل كونيه غلبيهبا 

 حنا:)يؤشر على بدله غاليه( هاثيه شافرتويو  

 صونيا: ) باذنه( لو هاثي بطيمويو سميوهات لكحوزات.. 

 سيدة: )تاخذ ارخص( من كمت  لوش هاثيه دحوزينا 

 مرتا: اي برثي لوشا 

 ها( نورا:)تاخذها لتجرب

 صونيا: )تبحث عن الغالي لها( 



 

 حنا: لو هاني بطيمونيه صونيا 

 صونيا: هات لو حارولوخ هاني ايلي 

 سيدة: توخ لركي حنا اعدو كنفقو اي نورا 

 نورا :) تخرج رائعه الجمال ( 

 حنا: من شافرتو نافيقو

 سيدة: الوهو طوريال 

 مرتا: طوريه سهماخ اي نورا خدي برثيذاخ  سيدة 

 هوخايو..من كمت برثي طوويو سيدة: اي اشر 

 نورا: اي دادو 

 صونيا: مات مفاصليه ايالخ نورا 

 سيدة: زاخ  برثي شالحيه دمحشوينا

 صونيا: حشاو مقا هاون) البدله مع بعض النواعم( 

 تراحصار الفو وشيثمو  12600بائع: 

 من كمت  12000سيدة: اشر دكوبالو 

 اليبي زد موخا  12400بائع: اونو كوعودنو هركي ..هاولي 

 سيدة: فقود ) بانزعاج( 

 بائع: مو بريخه 

 الجميع: تودي ) ينصرفون( 

 سيدة: يال خاييفو مهاليخو) منزعجه من السعر(

 ) يعودون للمنزل بعد جوله بالسوق( 

 36المشهد 
 ) في منزل دنحو ( 

 نعمان: )يدق الجرس( كومرنو ايمي وبابي هركينه 

 ريما: اي كمونو مشتوحرالن 

 فايشوتو سهام: بشينو هيكو 

 نعمان: طري عبرينا وبثر محاشوالن

 سهام: فقودون ..

 نعمان: شلومو اعليخو 

 الجميع: بشينو  

 ريما: شلومو حلتو ..شلومو عمو 

 االثنين: بشينو برثي  

 نعمان: شبقونو منخو 

 دنحو: لمت هوخا ابري هانو حقيو دنفقوتو دذعوتو حذوذه 

 شامو: من طاعتلي ريما 

 ربوهاتريما: ماالخو طوعيالخ ايد

 شامو: غلبيه طوتو 

 اسمر: كاثن اناعيمه دمشينا منيه 

 ريما:علمن كمشيلوتو 

 دنحو: من كمت مو نعمان....كبعتله؟ 

 ريما: لمشيلي مشايل اونعمان 

 ملك: من كمت ابري؟ 

 نعمان: او ممرو حارويو الخو ولبابي 



 

 اسمر: ابري احنا راضينا داهتو دبعوتو 

 ملك: احنا مي كابن ليتو قطرو  

 بسيو كوميدينا كورو موروليه او اسمر مريم:

 خاتون: الوهو طورالخو ومهانليه 

 فهيمة: الفو بريخه 

 اسمر: كو حزايو ايما كنحتوتو ليشوقو دشقلوتو دهبو 

 ريما: دودو لوكبعونو دهبو بس عيسكثو 

 مريم: من كسيمو ايبيه كتال غلبيه 

 خاتون: لكوي كبع ملوشيناال بوكليلو 

 لو لوشلي ملوشليو هاتيه   ريما:حتو كتلي دهبو حاثو

 دنحو: خبرايو لمن حا ماحت مصرف زويودو دلوطعمو 

 اسمر: لكوي من كدمي انوشيه 

 ملك: ميكو كذعي هانو هات شقيلوخ وال لو..واحنا راضينا

 دنحو: لو مرواتال اسمر مالو بيتو حانا

 اسمر: هللا هاوكوذاعنو من دومارنو 

 ملك: ازوزانيه سومو حاكو ابيه 

 كموتو بس    خاتون: طوو

 ملك:  لو بس لوميده.. يال قومو كافينينا 

 فهيمه: يال كقوير اومكلو 

 مريم: دي قم خاتون...شامو..

 دنحو: من كدقورينا حا بحا

 اسمر: خبروخيو دي قومو 

 )في منزل سليمان( 

 مرتا: عبارو..عبارو 

 سيدة: اشر باطيلينا..وناشف فيمينا

 الجميع: شلومو اعلوخ 

 ..ايتاوو..كومرنو باطيلوتو سليمان: بشينو ابخو 

 صونيا: عمو لو فايش دكثو دالزانوال 

 مرتا: من كشوتوتو 

 سيدة: هما ميده جامودو.. 

 حنا:اي مامي غليبه حيمويو بعيجينا

 نورا: ) بنفسها( الوهو سويم 

 سليمان: سمليه شراب لو حنا دلو مبعج زد موخا

 مرتا: كونه اناعيمه سليمان 

 عن..لوحزاالخسليمان: نافيقي لرول كومشتا

 مرتا: لو لحزالي..نورا سمالن شراب برثي

 نورا: اين ماما)تدخل المطبخ( 

 سيدة: بلكي ازن مشتاعن بي دكثو دزعوره

 سليمان: كابان ليتو هوخا دكوثو.. كومشتاعن بو ارحو 

 مرتا: او بوبيتو 

 صونيا: قي ليتو حدرو لناعيمه 

 مرتا: كتالن بي عيتو احاديه 



 

 امي صونيا: منيو احاديه م

 نورا: دكثو كويلفينا صلوثو وكومشتاعينا  

 سيدة: هانو ميده طويو 

 نورا: فقودون شتايو 

 حنا: اعود حا فايحليه

 سيدة: من كمت احونو سليمان صفرو سيمينا طلوبو 

 سليمان: خد كبعوتو..احنا كتالن كمو بوتيه كدمينانيه 

 مرتا:احولونه وعمونيه بس ارابيه... 

 ار مو شابو وجيرانيه سيدة:   او احنا لتالن سط

 صونيا: كذعوتو اوعاميذان كوليه هاوي لروال 

 سيدة: ايما دوثينا  

 سليمان: بيشعثو تمونيه كومارنو طويو 

 سيدة: اي غلبيه طويو اعدو فوشو بشلومو 

 صونيا: لوش هانك نورا صفرو لو طوعات

 نورا:اي اي )لنفسها( قي كتلي حلوف ماني

 حنا: فوشو بشلومو هول صفرو 

 ن: الوهو اعميخو سليما

 مرتا: هاوو شلوميه لبي شابو 
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 اسمر: ابري نعمان امر لوجوزيف وعثوخ طرو دوثن اعمينا لوطلوبو 

 خاتون: لو طوعات حولونوخ...وعمونوخ 

 نعمان: لو..لو.. اعدوكازي لو شغلو وبثر كشوفعنو عال كوليه..ميده حرينو 

 اسمر: لو ابري الوهو اعموخ 

 زيه كذعت ايكونيه فوشو بشلومو نعمان: ماما..ازو

 خاتون: اي ابري اي زيل بشينو )يذهب لعمله( 

 ) منزل سليمان( 

 مرتا: يال برثي لو ماخالصالخ

 نورا: بيله )لنفسها( مد خولص عمري 

 سليمان: مرتا..مالواشالخ اناعيمه 

 مرتا: اي كوليه لوشيه 

 زز سعد: بابا..احنا زوالن كول ميده ...شاكر ..ملباس..شوكاالتا.

 سليمان: كويو اوحكمت

 سعد: كولووش وكدوثيه)ياتي(..كاثي)يدق الباب( 

 سليمان: فتح حكمت ابري اوترعو 

 حكمت:اين...بشينو وبشلومو فقودون 

 الجميع: شلمو اعليخو 

 سليمان: بشينو وشلومو 

 مرتا: ايتاوو ...سيدة.. صارو.. 

 الجميع: تودي 

 مرتا:حانا بثي عبر لوغل كابي نورا 

 وحانا: اي حلت

 سليمان:  ايدربوهات شابو 



 

 شابو: اشر لو هاقا لو فايشنو خد ميقم 

 سليمان: قي كبعات دعرينا عليمه 

 صارو: لو ازايو اعلينا 

 شابو: كوشمعت كول حا كوبوخيه علو ميثيذيه )يضحكون لقصده( 

 مرتا: اعدو هاوي دوريه دناعيمه 

 شابو: كونيه احولونه وعامونه 

 و وتكتنه هركه اعدو كدوثنسليمان: كذعت موسميو هن بيقريث 

 صارو: حا من كسويم لوكوذع  حا ايما كدوثيه دوره بوحصودو 

 والخال(  –مرتا: كوبع هوون مورو لوماالثيه  ) يدخل العم 

 سليمان: كاثن 

 يوسف:  شلومو اعليخو  -افرام 

 الجميع: بشينو وبشلومو 

 سليمان: هانو او افرام احوني..وهانو او يوسف اوبرحميذي 

 بشينو   الجميع:

 بسنه: ايدربوهاتو  –خانم 

 الجميع مودينا لمريو 

 مرتا: هاثيه ايثتو دو افرام  ..و هاثيه اثتو داحوني 

 الجميع: بشينو ابخو 

 سيدة: كويو ايكاليذان 

 مرتا: كزي قريال)تذهب( 

 شابو: ايدربويو اي شوقو بيوماني 

 افرام: اشر مايثو 

 يوسف: لو فايشو خد ميقم 

 ومانك افرام: الوهو محاسيه اي 

 سليمان: لو بس هركي كومرنو بكول دكثو هوخايو 

 نورا: شلومواعليخو 

 بسنه: ايتو هركه برثي كوبو حنا 

 حنا: اي .اي ..ايتو هركيه 

 شابو: من كوموتو طور اناعيمه ملوشي اي عيسكثو 

 خانم: بع لمن اثينا

 سيده: يال ابري قم ملوش  ) يلبس حنا الخاتم... وكذلك نورا( 

 يهللون جميع النساء : 

 شابو: علو خير سليمان..حوثو مرتا 

 االثنين: الوهو اوبيلوخو خير

 سليمان: وهات علو خير 

 صارو: الوهو اوبلخو خير ..ومهانليه 

 )الجميع يوهنون الخطيبين( 

 سيده: بريخو ابري)تقبله(...بريخو برثي) تقبلها( 

 ي... سليمان: علو خير ابري)يقبله(... ) يقبلها بحزن( الوهو مهانالخ برث

 نورا: الوهو طوريلوخ عل ريشان) تقبل يده( 

 مرتا:  علو خير ابري وعلو خير برثي 

 نورا:  تودي)ألمها( خدابيعت سمالخ لو.. 



 

 مرتا: صفرو حايه باسيمه كحوزت 

 سيدة: قومو حانا..صونيا هاوو شاكر ..لمن امطيوالن 

 صونيا: يال مامي ..تاخ حانا) يذهبون لجلب الضيافه(

 اعمي موطينا ايشاكر  مرتا: توخ سعد

 بسنه: لو مرتا اونو كاثيونو  

 خانم:طري ما ناعيمه  

 افرام: حيتو زومرو دمفصوحينا 

 يوسف: حكمت مشمعالن ميده 

 حكمت: اين حولو..اعدو..) يشعل المسجله(
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 ) في منزل دنحو الخطوبه( 

 فهيمه: بشينو وبشلومو..فقودون 

 اسمر: شلومو اعليخو 

 شلومو اسمر الجميع: بشينو وب

 سهام: تاخ شامو لركي

 فهيمه: اي برثي زاخ اعما  

 دنحو: فقودون مثنيحو 

 نعمان:شلومو..هانو ابرو دعمثي 

 دنحو: بشينو. كذعيناليه طوو  

 ملك: ايدربوهات اسمر 

 اسمر: مودينا للوهو 

 الياس: جوزيف ايدربو كوحوزات اونعمان بيوماني 

 جوزيف: كونو حرينو.. 

 تو قي الثن فهيمه: ايدربونه دوبي 

 جوزيف: كذعت ماسويه كو دمخي خايفو البيه شهري 

 دنحو: اشر ياعيبي غلبيه بحاييه 

 خاتون: هاثيو من كسيمي 

 شامو: علوخير ريما 

 ريما:تودي ..ايما كحزياالخ كالو 

 شامو: هول دوثيه موره دوناصيب 

 ريما: قي ليت ميده بيناخ وبين دو جوزيف 

 احنا شامو: لو عامر بيتو خداناحونونيه 

 سهام: اشر الفو كميديله حليو طوو وشاغولو 

 شامو: هي لومرليه ميده  ولو اونو 

 ريما: محوي ميكاباخ انو كورحماتله 

 سهام: اوكبرو كوبع اشاره مي برثو 

 شامو: موخا اديوما مرليلي مشحلفات 

 االثنين: حزيالخ..كتليه نيه بيلبنيه 

 نعمان. كوحوزينو اتري كبعي حذوذه  بثر  اسمر : حا لو موراخال اثينا كبعينا اي ريما لو 

 ما حزليه حذوذه و رابينه  ما من كموتو؟           

 دنحو: اوممرو قامويو اوحارويو اليو 

 اسمر: كومرنو زبنو لوفايش هقا اعميخو 



 

 ملك: اشر هوخايو بس تري شابيه  

 مريم: دلوي عسقو اعليخو شبثو حريتو سومو اوكليلو 

 قو  بس  دحوزن دكثو لوحاكو  خاتون: احنا ليت ميده عس 

 جوزيف: هاثيه طرايوال اعلي لوزيعيتو 

 نعمان: اشر كيبيه اعال  

 الياس: اونو كحوزينو اي كودو دوزمورو درحموتو 

 دنحو: فايش اعلوخ اومصورونو نعمان 

 نعمان: كحوزينو اوقاشو واو مصورونو 

 )يدخلون البنات(         

 كيتو حذو كوسيمو شافيرو غلبيه   شامو:  و..اونو كحزيونو دوكانو داورده

 فهيمه: توخو ايتاوو... 

 مريم: منيو برثي 

 شامو:اشميه ورده دو لوتس كابي عيتو  

 سهام: سمله لغلبيه حاكه اوعامو غلبيه رحمه

 دنحو: يال طرو ملوشي اعيسكيوثيه 

 اسمر: بيقاميتو مشايلو اي ريما او بثر 

 ملك: من كمت ريما

 فهيمه: كبعتليه برثي 

 ي مامي كبعاليه ريما: ا

 خاتون: علوخير  ) تهلل( 

 اسمر: قم ابري لواشو  هات واي ريما اعيسكيوثيه 

 ) يلبسون الخواتم( 

 )مريم...فهيمه..خاتون..يهللون...الجميع يوهنون الخطيبين( 

 الياس :علوخير نعمان 

 نعمان: تودي  

 جوزيف: الفو بريخيه 

 نعمان: تودي عقبال دذخو 

 خ الياس: الوهو شومع مي فيمو

 جوزيف: ما لورقذينا اشمو 

 سهام: ايدربو قاطنتو حذو بس 

 فهيمه: سهام هات امطي اي شاكار...طرو احوناخ ماحتال 

 خاتون: زاخ هتسته شامو وبثر رقاذو 

 مريم: اشر طوو كمات

 ) يذهبون ويجلبون الضيافه و يوزيعونها على الحاضبين( 

 دنحو: اشر اناعيمه موروالن 

 اييه اسمر: هانويو اونوموسو دح

 ملك: كول ميده بودورو 

 جوزيف: اديوما هاتو وصفرو احنا

 الياس: بلكي لو كورينا 

 دنحو: لو ابري الوهو رابو 

 اسمر: كول ميده نصيبيو 

 ملك: هوخايو..حا لوكوذع ايكويو اونصيبيذيه 



 

 ) يوزعون الضيافه() يرقصةن على الموسيقا السريانيه( 
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 ..الكنيسه( )نعمان..ريما في السوق المصور .
 نعمان: بارخمور ابونا ) يقبل يده( 

 الكاهن: الوهو مباريخ 

 ريما:بارخمور ابونا ) تقبل يده( 

 الكاهن الوهو مبارخ اعالخ برثي..من كبعوتو 

 نعمان: ابونا كبعينا محولينا حوشابو دوثيه 

 الكاهن: كلي ابري حوزينو ) ينظر في دفتره( طوو خليويو اينا شعثو؟ 

 عصريه نعمان: بتمونيه 

 الكاهن: بس ليتو صيورو بيعيتو كومرنو كذعت

 نعمان: اي ابونا 

 الكاهن: يومو دشبثو عصريه توخو مودو فغرو

 ريما: قيو ابونا

 الكاهن: دمشاروتو حاييه حاثيه وناظيفه  خليه مي  حطيثو 

 نعمان: بثر هانو نوموسو ديعيتو 

 الكاهن: هوخايو 

 االثنين:بارخمور فوش بشلومو 

 و مباريخ زيلون بشينو الكاهن: الوه

 ) منزل شابو( 

 شابو: من سمخو هل اعدو 

 سيده: حزيله اوصامو اي احوثو  وميدوله ليومو دتلوثو 

 صارو: قي لتوا ليومو دحوشابو 

 سيده:   لو ..لتوا 

 شابو: حايو من حوشابو او تلوثو  

 صارو: موصلخو علو مكلو 

 صونيا: اي حزيالن او يعقوب وهي كسمليه  

 مان كذعي من كوسيموتو شابو: بي سلي

 صونيا:قي اوحاكو اليو ايالنيو احنا بيحثنو

 صارو: لو برثي هما حا دمشاور..باسيمويو

 سيده: اوسليمان مرليه من دبعتو سومو 

 شابو: دهوي هوخا طويو 

 حانا: زبطخو راديوثو 

 صونيا: امن لوكولزمي ايعيتو قاروتو مي احوثو 

 شابو: خد كبعوتو سومو سيده 

 ما عند المصور يعقوب( ) نعمان..ري

 نعمان: عبار ريما..شلومو يعقوب 

 يعقوب: بشينو نعمان..منيو 

 نعمان: هاثيه اوحلمو دحاييه 

 يعقوب: علة خير 

 ريما: اونو ريما 

 يعقوب: بشينو من كبعت مصوروتو اوكليلو 



 

 نعمان: قي اثينا دحوزينالوخ  

 ريما: لمت هوخا نعمان 

 ايما يعقوب: طري مينه درمونيه بيذيو وبثر 

 نعمان: يومو دحوشابو بيشعثو تمونيه بيعيتو وتشاع وفلكه بومطعم 

 يعقوب: كوبعنو صرتوثو مينعموثو هول اعدو 

 ريما: هاني لمنه 

 يعقوب: كسمنو تشعيثو ميقم موكليلو 

 ريما: هانو ميده حاثويو 

 نعمان: قي اثينو لكابيه ...مقا كبعت حقديذوخ

 فوعصرو ال  10000يعقوب: لو غلبيه..ميده 

 نعمان: دميثت ليت زد مي حمشو الفو 

 ريما: من كمت نعمان عيبو 

 يعقوب: دبعات دلو كاال  

 ريما: حزيلوخ  

 نعمان: كوذع كمويد اعصرو الفو موخا كومر,هوخا

 يعقوب: كوسيمينا حناكيه ليتو بينوثان زوزيه..هولي اشمه دوبيتو 

 ريما: ناحيتينا كبو عمو دنجو.. اوبابو دوالياس

 عتليه ..فوش بشلومو يال ريما نعمان:  كذ

 يعقوب: امطيلي اوكرت دوكليلو الوهواعميخو 

 نعمان: تاخ عبرينا هركي دسيمينا اكروت 

 ريما: يال كخولصي خايفو 

 نعمان: كيتو كمبيتور كبعت لو خلصي  

 ريما: دهوي هوخا طويو 

 )يذهبون لمحل الكروت( 
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 ) سيده عند حنا بائع األزهار( 
 بري سيده: شلومو ا

 حنا: بشينو فقودون 

 سيدة: كتالن كليلو وبثر حاكو مقا كسيميله 

 حنا: مقا دبعت كيبان

 سيده: ابري انقص ميده كوذعت اورده بيحاريتو كمحالقي 

 حنا: كبعت ايعيتو وايدكثو دوحاكو عم اطابليوثو 

 صونيا: لو ايعيتو اشمو ودلو طابليوثو 

 حنا: كبعوتو ورده طبيعي وال اصطناعي 

 الن اورخيص سيده: سم

 حمشوعسري الفو  25000حنا: ) يحسب( كوي احشوو

 حمشحصر الفو بس  15000سيده: اعاو كدوبالوخ 

 حنا:هوخا كخوصرنو مي كستي درحمت منقصنو ما ورده 

 صونيا: مان كبونيه اورده اي منقيصن 

 حنا:هولي اعدو حمشوالف  

 سيده: فقود.. هولي ورقو ابيه 

 )يعودون للمنزل(   حنا: عل عيني هاثيه ورقو        



 

 )شامو..سهام..مريم في محل الورد ازهار اللوتس( 

 سهام:شلوموفريال 

 فريال: بشينو سهام عبارو كحزيونو اي شامواعماخ 

 سهام:اي وهاثيه دادي  مريم اثيو موسويد 

 فريال: بخير اثات حلتو 

 مريم: تودي برثي 

 فربال:ايتاوو شوتينا ميده 

 ايبرثو ديحلتو مريم شامو: اثينا بشغلو احوني مدليه 

 فريال: الفو بريخه 

 مريم: اي سهام موصفال ايباخ غلبيه 

 سهام: صفرو كحوزوتو 

 فريال: كيتو صرتوثو دحاكيه سيميلي كبخو حوزوتنيه 

 شامو: كمونو هوخا طويو 

 مريم: كو حوزينا)فريال تعطيها الصور( 

 سهام: ايدربونيه دو بيتو 

 فريال: غلبيه طووي هات من كوسيمات

 اعدو خدكوحوزات كتالن كليلو  سهام:

 فريال: ايما كدوثيه دوراخ..وهات شامو ..اوردثخو دشنو ميني 

 االثنين: تودي فريال 

 مريم: اشر كوليه شافيره سم خدكورحمات فريال ..من كمت شامو برثي؟ 

 شامو:  كمونوعلي فريال لكميزع 

 مريم: احشوو مقا كووي برثي؟ 

 ثي الفو هانو الخو لغير انقص مي تلي  30000فريال: دهوي خد هانو ميده 

 اربعي الفو لكسيماليه  40000        

 مريم: هانو داترينا احنا وبي حثنو 

 فريال: اي حلتو كوليه عمحذوذه 

 مريم: من كمت شامو 

 شامو: كمونو طيمو طويو 

 سهام: طري اوعامو مفتح فيمييه 

 فريال: عل الوهو..ايما كبعوتونيه 

 كليلو بيعيتاثيه هركه وتشعو وفلكيه بو مطعم )   ( مريم: يومو دحوشابوبتمونه او

 فريال: عل عيني كول ميده كتوي حاضيرو 

 مريم: يال مهلخينا فوش بشلومو 

 االثنين: فوش بشلومو 

 فريال:الوهو اعميخو                   ) ينصرفون( 

 مريم: هانو لوطلبال زوزيه  

 سهام: كذعو اوحقيذا لو كوخليناليه 

 ما زوزيه    ) يعودون للمنزل(  شامو: لو حاروال
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 ) في منزل اسمر( 
 اسمر: من سمخو ابري 

 نعمان: ازان حزيالن اومصورونو 



 

 ريما: وموصيالن عالكروت صفرو عصريه كخلصي 

 خاتون: حزيلو اوقاشو ابري 

 نعمان: اي ماما . يومو دشبثو عصريه كميدينا فغرو 

 خاتون: علو خير ميدوتوليه 

 بيه طويو حا دقودر كول حوشابو مدله طويو اسمر: اوفغرو غل

 ريما: قيو دودو 

 اسمر: حا بيشبثو كوحويف تري كوريه قيو

 ريما: حا كومنظف كوشميه 

 نعمان: اينفشو خدو كشمو بوفغرو كونظفو

 خاتون: كومشغو احطيثو دنافيلينا ايبا 

 ريما: اشر خبراخيو دادو.. كويو اي شامو لوكوحزيال 

 لورده )يفتح الباب(  اسمر: ناحيتو عم ايماخ

 خاتون: ها كاثن

 الجميع: شلومو اعليخو 

 اسمر: بشينو 

 خاتون:ايتاوو 

 ريما: منهاوي اعميخو 

 سهام: كول ميده خالص 

 مريم: هاتو من سمخو 

 نعمان: لوفايش ميده اعالن  

 سهام: كونطري يومو دحوشابو 

 ريما: اشر هوخايو فايش اوجوزيف الذيعينا من سمله  

 يه اعدو كدوثيه..قم حانا سمالن ميده دشوينااسمر: لكميزع اعل 

 خاتون: مي فصيحوثو بي ريما طعيونو من كشوتوتو 

 مريم: من دسيمات سم 

 شامو: اي طاعتلي ماما هويو اي ريما كول ميده 

 خاتون: هات عينو وهيا عينو 

 ريما: الوهو طوريه عيناخ دادو 

 شامو: وهات ليبيهات ماما 

 و مريم: الوهو مادم ايحوبو بينثخ

 اسمر: تودي دي خاتون من كونطرات 

 خاتون:يال . )تحضر القهوه(.) يدق الباب..تركض ريما وتفتح( 

 اسمر: طرو ازا اي شامو 

 ريما: حايو دودو..بشينو خوزيف 

 جوزيف: شلومو كويو اي شامو 

 ريما: قيو كاال لوغل 

 جوزيف: لو كول نقال هيا كوفتحو اوترعو

 عير ميده  ريما: قي اونو لو كووي وال اي شلمو

 جوزيف: لو..كووي ..ما لو عوبرنو 

 ريما: شبقونو فقود وفتح عينوخ) تؤشر على الداخل شامو( 

 جوزيف: فاهمنو..شلومو اعليخو 

 الجميع: بشينو 



 

 اسمر: توخ ايتاو امرلي من هاوي اعموخ 

 جوزيف: اشر لحزيلي دكثو كسيميناال بو ارحو

 ريما: من كمت بو ارحو  ) يضحكون( 

 عتليه كوسويم تونيثو)مزحه( اعالننعمان: لو شم

 جوزيف: لوزيعت ..شافر دكثو حزيلي ..واوالياس حزيلي اي كودو دوزمورو 

 شامو: زبطلوخ رادويوثه 

 جوزيف:اي حزيلي د ايزال ..مي عيتو لو مطعم وبثر لبوتيه 

 اسمر: طوو سملوخ ابري حا دلو ميحاير عل راديتو بودعورو 

 لمريو الوهو مفصحلوخ بحذو طوتو  مريم: ادورو لو فايش ميده مودينا

 خاتون: بشينو جوزيف حموثوخ كورحمولوخ 

 ريما: اشر غلبيه) تدوس شامو على رجل ريما( 

 جوزيف: كاال اي ريما كذعوال ميقم ميني 

 خاتون: فقودون ..اي ابري ما لو بسيو 

 مريم: تودي .. اشركومونو شافع اوزبنو  

 ريما: دي هز روحوخ

 ما جوزيف: من كبعت دمت ري

 خاتون: كمو قم كراخ علحذو برثو دحالل 

 ريما: اينا دمسمي روحي خوثوخ لكوور بحاييه) شامو تنكزها( 

 سهام: كمونو كيت حذو جوزيف 

 جوزيف: اشر هيش لو حزيولي بلكي سميونو ..فاهمنو ريما 

 شامو: راحق مينوخ...ابره دعمثو 

 اسمر: بنوثيه سوموالن حشمتو 

 ام) يذهبون للمطبخ( ريما: اين دودو تاخ شامو..سه

 نعمان: حجزلوخ ايالن لو شام 

 جوزيف: لكطوعينو خوثوخ  يومو دتريه بتمونيه بصفرو 

 خاتون: بينا باص قطعلوخ 

 جوزيف: قي كتالن غير مي ايزال و رافدين..كتوا دكثو بورافدن قطعلي 

 ) في المطبخ يحضرون العشاء( 

 شامو: قي هوخا سمخوايبه

 ريما: طرو فوتح عينوثيه 

 م: اشر اتريخو كو ماليقوتو لحذوذه سها

 شامو: بلكي كيتو حذو حريتو كروحمال 

 ريما: لوثيوا كويومو لركي 

 سهام: كوماحوي كوروحمالخ بس لوكوذع

 شامو: اعدو كدوذع 

 ريما: صفرو كحوزات...) يحضرون( 

 42المشهد  

 )تصوير األكليل في كنيسه  مار يعقوب... ثم كنيسه العذراء بالقامشلي( 

 ر الحفلة في األخويه   ثم في  مطعم..؟.. ( ) تصوي

 المطربون: حكمت حنا...بشار يوحانون...فادي كارات...نعمان قس حنا
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 )في الكراجات للسفرالسفر لدمشق(
 جوزيف ( لتوديع نعمانو ريما  –شامو  –ملك  –مريم  –) دنحو 

 صامو( لتوديع نورا و حنا  –صونيا  -سيدة –حكمت  –) سليمان 

 جوزيف: لو طوراتال كافنتو) لنعمان( 

 نعمان: قي هاوينو او جوزيف 

 ريما: اونو ساوعتونو مي حوبو...طرو غير سووع 

 شامو: شاميعت من كمو؟ 

 جوزيف: الوهو رابو كدوثي اويوماو 

 ريما: كراخ لو مكليذوخ بيقاميتو 

 نعمان: من كبعو مينوخ اي ريما؟ 

 جوزيف: كبو عو سمنو خوثيخو 

 باسم مي حوبو ..صفرو كدذعت نعمان: اي ليت

 جوزيف: بس مجغوالت سالقو لو باص) يصعدون  مع الوداع( 

 مريم: الوهو اعميخو ..لو طوعيتو دزوخو لي سفاره؟ 

 ريما: لو..لو..هاثيه بيقاميتويو 

 دنحو: لو زيعت مريم..مالزتويو زد ميناخ 

 شامو: مفصح غلبيه ريما.وكراخ تامو باسيمويو 

 و دلزينوال ريما: لكطريونو قرنيث 

 ملك: لوطاعيتو ميده  

 نعمان: لو دودو ..كومرنو لو طاعينا ميده 

 جوزيف: دي سالقو مخليصوالن.. 

 ريما: ملزونويو دكورخ عل ليبه 

 نعمان: قي مساكرلوخ جوزيف

 جوزيف: بس مجغولوتو الوهو اعميخو 

 دنحو: يال مريم..ملك..الوهو اعميخو 

 مريم: بس دموطوتو مجغيلو تلفون  

 مامي..هيدو...  ريما:اي

 حنا(  –)وداع نورا 

 سيدة: حنا ابري لوفيشوتو تامو غلبيه 

 صمنيا: مخليصو اورقه مي سفارة ودعارو خاييفو 

 حنا: اي مامي بع من كسيمينا تامو لحوذان

 سيدة: تلي ازوزيه طوو  

 حنا: محتيلي لوغل وسخرلي اعليه 

 صامو: دلو فيري مي كيسوخ 

 ي مورو لو حنا لو كوذع اوشامسليمان: الوهو اعميخو ..نورا هو

 نورا: اين بابا..ما ليكو كزان لي سفارة وكدعرينا

 حكمت: دلو ميساكر تامو لوكوذع كورخ 

 صامو: يال كونوطارخو اوباص كمالخ 

 سيدة: بس موطوتو مجغيلو تلفون 

 نورا: اي دادو...اي )تودع والدها وحكمت( فوشو بشلومو 

 الجميع: الوهو اعميخو 



 

 ..صونيا حنا: هيدو مامي

 االثنتين: هيدو  ) يمشي الباص والجميع يلوح بيده( 

 سليمان: )يجفف دموعه لنفسه( خايفوا اعال ناعمتويو 

 حكمت: يال بابا..ازيه او باص  الوهو مهانيال 

 سليمان: امين مهالخ ابري... 

 شامو يتمشون(  -)جوزيف  

 شامو: حزيلوخ جوزيف من باسيمويو هوخا  

 . فتحال عيني اي ريما جوزيف:  كذعت شامو .؟.

 شامو: علمن ؟ 

 جوزيف: اعالخ..ايكووينيه عينوثي لو حوزيوينو اوشفرانو 

 شامو:بس كوحخات اعلي

 جوزيف: اشر اعدو اذعنو كورحمناخ بكونو حرينو 

 شامو:ايدربو ؟ 

 جوزيف:ميقم خد حوثو اعدو ماحسنو برغشه حرينيه

 شامو:يعني لو كرحماتلي 

 بتو..من كمت شامو؟ جوزيف:لو..كورحمناخ خد حابي

 شامو:لو كذعونو من دمونو 

 جوزيف: دلوي نوشو بليباخ سملي دكثو ايبيه 

 شامو: اشر كيتو حا ايبيه 

 جوزيف: منيو كوذعنه 

 شامو: هول اعدو الذيعت؟ اشر سميوهات

 جوزيف: اعدو فتيحي عينوثي هانو باسم يومو بحاييذي 

 نوثوخ شامو: نطرلي غلبيه اويومانو..طوو دي ريما فتحال عي

 جوزيف: لكمشفعينا اوزبنو عل خليو 

 شامو: من كسيمت 

 جوزيف: بس موطينا لو بيتو كدذعت  ) يذهبون للمنزل( 
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 ) في منزل سليمان األم تبكي ( 

 سليمان:)يدخل( قي كوبوخات؟ لوهات امطيالخ عل ريشاخ

 مرتا: كوبخيونو مي فصيحوثو..هاويو اي نورا اثتو 

 حكمت: وكزايو لوسويد 

 سليمان:اشر كوزويعنو مالزالن  

 مرتا: كوميده نصيبيو 

 حكمت: ماما..بس لو حا سمليه بيذه 

 سليمان: ايموخ سميو اينقال دساميعو بو سويد 

 مرتا: لو جيكت كول ميده بقذولي مالو مشايلخو 

 سليمان:بيليه..بس تامو حا لوكوذع من كتوي اعما 

 مرتا: مقا دهووي طو ماركه 

 ..ماحتالن قروطن كافينيناسليمان: خد كبعت مرتا

 حكمت: اي اشر.. هاوي فلكديومو  

 مرتا: قيمونو محضرونو .. 

 ) منزل اسمر( 



 

 شامو: )تفتح الباب(  االثنين: شلومو اعليخو

 اسمر: بشنو ازن اناعيمه 

 جوزيف: اي حولو..ازن 

 خاتون: الوهو اعميه دربو فتيحو قوميه 

 شامو: شوتات قهوثو جوزيف  

 جوزيف: اي شامو..سم

 خاتون: لو كسيمينا قروطن )فطور( 

 جوزيف: اشر ساويعونو..لو كزيه ليبي 

 اسمر: سملي اعميه دشوتينو 

 شامو:عل عيني ) يذهب للمطبخ( 

 جوزيف:كتوا نوشيه حرينه موسويد كاويري ازن اعميه 

 خاتون: عقبال ديذوخ جوزيف 

 جوزيف: تودي تحولو..لو فايش ميده 

 خاتون: حزيلوخ حذو ابري

 حزيولي ايلو كوزويعنو لو بيال   جوزيف: اشر

 اسمر: من كحوزيه طو مينوخ ليبرثو  

 خاتون: من كونوقص ماعلوخ شفرو شغلو  وقمثو 

 جوزيف: تودي الخو..الوهو مورخ عمريخو

 اسمر: ايبرثو دمنيو 

 جوزيف: دو اسمر 

 خاتون: اينا اسمر 

 جوزيف: اوباو دو نعمان 

 خاتزن: كمت علي شامو؟ 

 نا جوزيف: قي كتخو غير مي

 اسمر: اشر ابري هانو خبرو مفصحليلي غلبيه 

 شامو: )تجلب القهوه(.. هانو من خبرويو بابا؟ 

 خاتون: اعدو اوجوزيف..مرليه كوباعالخ

 شامو: من اونو قي سامي 

 جوزيف: لو سامينو ..ايلو فتيحي عينوثي..لكحوزينو طو ميناخ

 اسمر: ابري بيقاميتو مشاور بوبيتو  

 و اي ليتو قطرو ايمي ماكجال ميحي بوكورو جوزيف: حولو هاتو دموت

 خاتون: احنا لكحوزينا طو مينو ابري ..ايلو امر لوبيتو 

 جوزيف: اعدو مد ازي مركي كدومرنانيه

 اسمر: من كمت شامو برثي 

 شامو: هاتو كذعوتو... 

 خاتون: دمينا علو خير برثي..

 اسمر: بيقاميتو دوبيتو دروضن بثر كدمينا علو خير
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 صارو: بشينو اثوتو ) تقبل العروسين( 

 سيدة: عبارو ابري عبارو) تقبل العروسين( 

 نورا: شلومو اعليخو 



 

 شابو: بشينو برثي ايدربوهاتو 

 نورا: مودينا لمريو 

 ) تقبل العروسين( سمخو اورقه   صونيا: بشينو...

 حنا: اي مخلصالن كول ميده  

 نورا:  او اثينا مسويو لركي

 كفيشوتو تامو مصرف عل خليو  سيدة: طوو سمخو لمن

 صونيا: هركي كحوزينانخو وكمفصوحينا ابخو 

 نورا:)بقلبها( اي غلبيه.. 

 شابو: قم برثي مجغل عمو بيتو 

 سيدة: اعدو خاييفويو لمن كدوثن معدو 

 صارو: لوكووي عيبويو 

 شابو: سيدة.. كومحوي طاعت اعاديذان..قم مجغل نورا) بانزعاج(  

 نورا: دلو مغبونو دادي 

 ارو: لو قي كمغبونو قم برثي...هوي شلوميه مينان ص

 نورا: ) تدق الرقم( الو شلومو ماما 

 مرتا: بشينو برثي ميكو كومجغوالت 

 نورا: مركي اعدو ماطينا 

 مرتا: بشينو اثوتو ..سليمان..اثيو اي نورا 

 نورا: كتخو شلوميه مي كوليه هركه 

 مرتا: هوي اشلوميدان..ميده شوطو كدوثينا برثي 

 : اي ماما لهيقونو الخو..فوش بشلومونورا

 مرتا: واحناسته زيل بشينو 

 سيدة:  )بقلبها( كوليه تلوثو يوميه لهيقات اليه   

 )يعود نعمان و ريما( 

 نعمان: ) يدق على الباب( 

 اسمر: منيو هانو بيصفريتاثيه..فتاح برثي 

 شامو: )تفتح( هانو هاتويو ! ) تقبل العروسين( بخير اثوتو 

 هو طوريالخ حوثو عبار ريما)يدخل الحقائب( نعمان: الو

 ريما: بريخ صفرو 

 )تقبل العروسين( خاتون: تهلل...بشينو بي كاليذان

 اسمر:طري اشمو ايالن ..بخير اثوتو ) يقبل العروسين( 

 ريما: الوهو طورالخو عل ريشينا 

 اسمر: قي لومرخو كدوثيتو 

 نعمان: اي ريما مرال كزانو هوخا عل غفله باسميو 

 ن: هانو باسم صفرو اعلي مينقا دزوخوخاتو

 شامو: مخلصخو شغليخو بي سفاره 

 ريما: كطريونو اونعمان.كابيخو ريحو بس 

 خاتون: هاوخا خاييفو سمالخ اورقيه 

 نعمان: مجغيال عمو سفير مرال ليبي فيشونو دلو مينيه 

 شامو:طوو سمال 

 اسمر: سمالن اعدو قروطن خاتون..كومرنو اناعيمه كافيني 

 اونو اي ريما كسيمينا  اي قروطن)اوفطور( تاخ ريما )يذهبون للمطبخ(  شامو:



 

 اسمر: ريما مجغل عمو بيتو امره اثوتو  

 خاتون: طرواوثن اعدو ماقرطينا عمحذوذه

 ريما: اي اي اعدو.. 

 اسمر: امرلي ابري فصيحوتو بوشام

 نعمان: لطريالن دكثو لزانو 

 خاتون: ازوخو لصيدنايا 

 ولومتحف وليعيتو د حانانيا نعمان: اي ولمعلوال  

 اسمر: هاثي عاتق عيتو بيمشيحويوثو عينه بولص فتيحي ايبا 

 خاتون: لكمبلتلي اسمر دحوزيال 

 اسمر:بس دكورو اي شامو..فيشينا لحوذان كمكراخناخ ليكو دبعت 

 خاتون: اي لوفايش ميده 

 نعمان: قي اثيال حا لوطلوبو 

 شامو: كذعت ريما..اوجوزيف طلبليلي  

 ايماريما: 

 شامو: اويومو دزوخو لو شام

 ريما: لو مرليالخ عينوثيه سخيرينيه..طوو دفتيحي 

 شامو:  مره كدوثن طلبيلي بس دعريتو مو شام

 ريما: كزينو مركيه وميحي ثنيحويو.الفو بريخه

 شامو: تودي ريما.الوهو مفصحخو

 خاتون: اي ابري  

 نعمان: منيو كذعيناليه 

 اسمر: غلبيه طوو كذعتليه 

 ن: ليبوخ دلومينه فيشات يومو خاتو

 نعمان: او جوزيف..لو  

 اسمر: اي ابري  

 46المشهد 
 )  سليمان مرتا في منزل شابو( 

 شابو: بشينو ابخو سليمان 

 سليمان: تودي الوهو طوريلخو اناعيمه 

 مرتا: ايدربوهات نورا .. حنا

 حنا: غلبيه طوونو 

 نورا: مالوهوبخير 

 م من كبعي زد موخاسيدة: طوينه مرتا ازن فصيحي بو شا

 صارو: اشر اوشام باسيمويو 

 سليمان: سمخوكولميده 

 حنا: بثر يرحو..كتوي شوغال 

 نورا: الوهو طوريال اي ريما.. معوناللن غلبيه 

 سيدة: قي من سمال 

 حنا: مجغيال عمو سفير دمالز بورقيه 

 صونيا: قي هات لذعتوا دمجغوالت اعميه

 هوخا كمجغل  صارو: حا بيقاميتو كومر تودي ايال لو

 سيدة: اينقال ديبرثو دمجغولو ميده حرينويو



 

 سليمان: هاتوسته كيت كابيخو هوخا ميده 

 شابو: يابو بكول دكثو كيتو ملو حواء طريال ادم دنوحت لييرعو 

 سلمان: اشر هانو شرولويو  

 مرتا: اي ريما منسيموا تامو  

 نورا: سمال اورقه دو كورو 

 سيدة: ايما دكثيه اوكورو 

 كمونو اعمي بحايومو نورا: 

 سليمان: هانو ميده طويو..كزاخ اعميه  

 صارو: لكطوري مينا هول دمطيو لوكورو

 ) منزل اسمر( 

 )جوزيف يدق الباب شمو تفتح( 

 شامو: بشينو جوزيف 

 جوزيف: شلومواعليخو..هانو اثت 

 الجميع: بشينو 

 جوزيف: )يسحب اذن نعمان(.قي لو مرلوخ كدوثات ها؟ بخير اثوتو 

 تودي..بثر من كوشوماعنو اعلوخ نعمان: 

 جوزيف: خد شاميعت هوخا هاوي من كمت

 نعمان: اونو لكمقبلنو ايبوخ

 خاتون: من كمت ابري 

 ريما: شلومو جوزيف 

 جوزيف:بشينو ريما ايدربوهات

 ريما: خدكوحوزات زايدون  

 شامو: هاثيه مي حوبو 

 حولي راضنجوزيف: من مرلوخ نعمان لكماقبالت محي قرعوخ بو شورو حولي وت

 ريما: وهات قي كاووخ كوكويو نعمان..ايلوخ حالليو وايليه لو 

 اسمر: من هاوي اعليخو لو مي ليبه كومر

 نعمان: الفو بريخيه احونو) يقبله( 

 اسمر: حزلخو.. مسيبيرو اشمو 

 جوزيف: اونو كوذعنو مقا كوروحملي واونو زد 

 ) يدق الباب( 

 ريما:)تركض وتفتح ألهلها( بشينو عبارو 

 لجميع: شلومو اعليخو ا

 الحاضرين: بشينو وبشلومو 

 اسمر: ايتاوو 

 مريم:بيقاميتو دورينا شلومو عالناعيمه وبثر 

 خاتون: حقيو ) يقبلون العروسين( 

 دنحو: انقال اتاوو 

 مريم: فصيحوتو تامو 

 ريما: غلبيه بس اوزبنو كريوا 

 ملك: قيطو حرينو توخو وكراخو طوو 

 خاتون: اي برثي ودحوزينانخو 

 يمه: كول ميده خالصفه



 

 نعمان: بثر يرحو كزينو 

 دنحو: علو خير ابري 

 اسمر: الوهو اوبلخو خير)طيبوثو( شامو حزي من كشوتن 

 ريما: من كشوتوتو  

 ملك: سمالن قهوثو 

 شامو: اونو كسيماال هات فش دحوزيالخ

 فهيمه: خبراخيو برثي تودي ايالخ) تذهب للمطبخ( 

 47المشهد 
 وف( ) في الكراج لوداع الضي

 نعمان:  مجغل اعمان بس موطوتو.و هوي مورو لروحاخ

 ريما:  اي..اي ..لوزيعت 

 مريم: كونطرينالوخ ابري

 ملك: دنحو نطاروالن شاتو حريتو 

 دنحو: دالوهو دصوبيه دوبيالن عمرو 

 ريما: الوهو مورخ عمريخو 

 الياس: لوطوعوتوالن 

 الجميع: لو..لو 

 نورا: دربو فتيحو 

 الجميع:تودي 

 ده.هوي مورو لينورا تامو  شابو: سي

 سيده: لو موصتلي اعال كمحتال بعينوثي 

 نورا: ) لنفسها( اي ماشرلي 

 جوزيف: يال سالقو كمالخ اوباص) يصعدون للباص( 

 نعمان: الوهو اعميخو بثر يرحو كدوثينا 

 سليمان: اي  ابري لزوخ دلو مينان..لو كذعو دزايو اي نورا 

 اخ هول دوثي اكوريذاخ   ومدالخ نعمان: لوزيعت حولو نورا كفشنو اعم

 نورا: تودي نعمان..كذعونو لكطوراتلي لروحي

 سليمان: اعدو ثنحنو الوهو مثناحلوخ ابري

 جوزيف: لمت هوخا دودو..هانو زاجب اعليو 

 نعمان: نورا..هانو اورقم دو تلفون دوبيتو وهولي دذخو 

 نورا: تودي نعمان هانو اوتلفون.....

 مهاليخو  شابو: من كسيمينا هركي  

 دنجو: موطن بشلومو..دي  شفاعو لكابينا

 سليمان: لو تودي دنحو.. اشر باطيلينا

 ) منزل شابو مساء( 

 شابو: كذعت صارو الوهو حرليه بفوثينا  

 صارو: قي شابو

 شابو: لو فايشوا اعمي زوزيه  سطا رمي حمشمو 

 صارو: الوهو مسترليه وقاضيو 

 ودينو شابو: اعدو حا كحوشو ايدربو مدعرينا ا 

 صارو: لو ياقذ نحبرا هما.اشمو دزوزيه كشنو لناعيمه 

 شابو: اخلي قرعا طوو دلو طلبال مينان عامر بيتو 



 

 صارو: لو حزيولوخ بيشوقو ايدربو محشووا علو فرنك 

 شابو: الوهو مدعرال بشينو لوبيتيذا قم سمالن حشمتو

 صارو: يال شابو  

 )منزل دنجو( 

 ناعيمه اسمر: مرالن مولينا اشمو دكثيه د 

 دنحو: اومثياذخو اثي بدكوثيه 

 فهيمه: اشر خلي اوبيتو اعلينا 

 خاتون: طوريالخ اناعيمه كمولن اوبيتو ...بس احنا 

 اسمر: من احنا نقال حريتو 

 شامو: قي ليكو ازينو ..لكومليونو عيناخ ماما

 فهيمه: لمت هوخا خاتون.. ايما دبعت تاخ لركيه مالو بيتو حانا

 مي احونونيه   خاتون: بيليه...وزد

 دنحو: كول قيطو دكوثن ومفصوحينا ابيه 

 نعمان: دسيمت هوخا.   كفشنو كاباخ ...لو كزينو.. 

 اسمر: لو ابري ..اي ريما لكمستهلو..بثر كتال حق اعلوخ 

 الياس: اونو شامعنو وماشرلي..لكمسيبر ليومو دزيو 

 سهام: دقويث بيذه كزيه اعدو 

 الن ميده متريناليه دنحو:ناشف فيمينا مومملو نوشولوسملي

 فهيمه: اشر طاعينا روحينا..من كشوتوتو 

 اسمر: لكفورق من دسيمات سم

 خاتون: سمالن قهوثو ... 

 الياس : اشر خبراخيو ..بس اي ريما سيموالوا  باسم

 نعمان: بس مشتاعت بينورو 

 شامو: اعدو اليبان مجغولينا اعميه  

 دنحو: حق اعميو ...  ازي فلكيه لوسويد  

 فرو كموطيال ..وكطوعيه اوتعبانو اسمر: ص

 فهيمه: الوهو مهانليه طو مي كول ميده 

 خاتون: ومفصوحوتوبناعيمه 

 دنحو: وهاتو بي شامو . 
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 نورا(  –) في الكراج لوداع نعمان 

 فهيمه(  –دنحو   -جوزيف -شامو  -خاتون –)اسمر 

 صارو(  – شابو – ليندا   –ايزال   -حكمت  -حانا  -)سليمان

 ( الضيوف   ) في الكراج لوداع

 شابو: دربو فتيحو بفوثييه 

 دنحو: تودي شابو..وهات الوهو هوي اعميه من كسويم او سليمان هركي 

 شابو:هاوي اوحميونو دي سيدة .. مدال اي نورا 

 دنحو: علو خير سليمان 

 سليمان:  تودي دنحو 

 .و هانو اونعمان..اوحثنو دو ملك  دنحو:

 ابري الوهو مهانلخو و: علو خير شاب

 نعمان: تودي دودو  



 

 سليمان: اهت اوكورو دي ريما

 نعمان: اي دودو 

 بري نعمان..لكموصينو علي ريما اسمر:ا

 نعمان: لو بابا..خد كبعت كتووينو 

 خاتون: ابري لوقطعت اتلفونه اعلينا 

 نعمان: ماما..كول حوشابو كمجغلنواعميخو

 مور لروحوخ احونو شامو: لو..لو..كول يرحو نقال بسيو..هوي 

 خاتون: كلهقونو ليحزيتيذوخ 

 نعمان: اونو زد..

 كوال لوسويد )يضحكون( جوزيف: بسيو ما ليكو كزيو  

 خاتون: دمت كاال هركي.. 

 شامو: كوال حمشو شوعيه  

 نعمان: شامو...هوليه مورو..)يحضنها( هات فايشات 

 جوزيف: واونو.. 

 نعمان: هات هاوت بدكثي ) يحضنه( عنوخ اعليه 

 وزيف: زوخ احونو الوهو اعموخ كماحتنانيه بعيني ج

 اسمر: كتالن سبرو بو جوزيف واي شامو

 احنا هيكو فايشينا اسمر كتلوخ هيش تلوث ابنه حرينه) قصده على اوالده(  دنحو:

 اسمر: الوهو طورليه 

 نعمان:ماما..بابا..من دلوزم امارولي.. 

 و خاتون: ابري لكبعينا ميده حلوف دميهانوتو بحاييذخ

 فهيمه: شلومه لكوليه ابري  

 سليمان: برثي نورا مطع اوحنا ..وحوثاخ

 مي ايدربو مولفخولي نورا: هات كذعت  و اي 

 حانا: برثي مجغل اعمينا بس موطات

 حكمت: اين دطريال ايحموثو 

 سليمان: برثي لوسيمت ميده دلو رضيو حموثاخ  

 حانا: لكبعينا اوعامو مجغولي اعالخ واعالن

 خ بوقيطو دوثيه سعد: نورا تا

 نورا: اين راضيو حموثي كدثيونو  

 ايزال: لزاخ فش هركبه 

 نورا  ليندا: كورحميناالخ

 نورا: )تبكي وتحضن اخواتها( اونو كورحمنخو غلبيه كول شاتو كدثيونو 

 ايزال:دوثت فش غلبيه ها 

 ليندا: وكدمخات كابي 

 نورا: اي بع هيكو كدوخونو بينوثيخو بوفلكو) تبكي( 

  برثي سالق لوباص لكمسوع ميناخ سليمان: يال

 حانا: الوهو اعماخ برثي 

 رو الحونونوخ..وايمي وبابي نورا: فوشو بشلومو...حكمت هوي مو

 حكمت: لوزيعت حوثو 

 سليمان: ابري نعمان لك مصينو علي نورا..

 نعمان: اي نورا خدي شامو يو..تامو لقطعينا اريشه مينا



 

 حانا: الوهو مهانلخو كوليخو 

 دي حلتو..لكطورينو مينا دلو ماحتنا بيذيه دوكورو نعمان: تو

 خاتون: الوهو اعميخو شلومه لكوليه 

 .نورا: فوشو بشلومو) يمشي الباص(نعمان

 دنحو: يال اسمر ..خاتون..الوهو اعميه 

 خاتون: غلبيه عسقويو  

 فهيمه: حا من كسويم كول ميده نصيبيو..الوهو مهانليه 

 يه اسمر:خاتون..هانويو اونوموسو دحاي

 شامو: ماما..حا لكماحس كاثي اوقيطو وكدوثي عم ناعيمو 

   خاتون: اشر لكمنحتاليه ميعل ايذي

 فهيمه: صفرو دوثن كطوعات كول ميده 

 اسمر: الوهو رابو 

 دنحو: سليمان.. الوهواعما 

 سليمان: تودي دنحو..) يعودون لبيوتهم( 
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 )منزل سيدة( 
 قدوم نورا وحنا يدخل الحقائب سيدة.جالسه امام التلفاز التتحرك عند

 حنا: عبار نورا عبار 

 نورا: شلومو اعالخ دادو 

 بخير اثات سيدة: بشينو..

 نورا: تودي دادو) تذهب لعندها وتقبلها( 

 صونيا: ايدربونه تامو كوله 

 نورا: طويه وكوبنخو شلومه 

 حنا: مثنح نورا كومرنو باطيالت 

 سيدة: قي محال بوماو  

 ياتوتو لو قمتو صونيا: اثيو بيطايستو 

 نورا: خبرييو لتنو باطلتو ) تنظر بحزن للهاتف برغبه في االتصال مع االهل( 

 صونيا: ايدربو شافع اوزبنو دلو مو حنا

 حنا: اونو شافع اعلي عسقو 

 نورا: بع من ) بقرف( لهيقونو ساكي الخو

 حنا: شاميعت مامي 

 سيدة: اي شاميعونو..نورا معبر اصمده لوغل

 ونو كمعبرنا) يحمل الحقيبه للداخل( حنا: لو.لو. ا

 سيدة: ليت ميحو..مقا كوملفله لكيولف) بصوت منخفض( 

 ا: من مرالخ مامي حن 

 سيدة: لو ميده كومجغولونو لروحي

 حنا: تاخ نورا اعمي)تذهب معه للغرفه(

 حنا:نطرلي اويومانو مي زوونو 

 نورا: اي كذعونو حنا 

 حنا:من دبعت كيت هركيه بوسويد 

 ينا صفرو نورا: كحوز

 سيدة: من كوسيموتو تامو داميخوتو يال حيتو حشمتو  



 

 ورا  حنا: كاثينا مامي ..يال ملز ن

 ) منزل ملك( 
 ملك:) يفتح الباب( دافيد ابري طعان اصمده حلوفان..شفاعو 

 دافيد: اين بابي. بشينو اثات نعمان) يدخل الحقائب( 

 نعمان: تودي دافيد 

 مريم: بخير اثات ابري ايتاو مثنح 

 نعمان:الوهو اوبيالخ خير 

 ريما: مثنح اشمو وبثر سملوخ دوش ومشحلف البوشيه 

 وخا طويو نعمان: لو..لو ه 

 ملك: لو ابري لومينكفات هاوت حا مو بيتو

 نعمان: تودي دودو)عمو( 

 ريما: توخ اشمو نعمان ) يذهب معها( هاني البوشه عبار سحي 

 نعمان: شقيالخ لبوشه مي هركي )مركيه( 

 بار ) يدخل للحمام(....)قبل ان يخرج تتصل مع اهله( ريما: دي ع

 ريما: شلومو دادو..اونو اي ريما 

 : بشينو برثي ماطي خاتون

 ريما:اي دادو اعدو كماخلص سوحيود 

 خاتون: دوبيتو ايدربونيه 

 ريما: كوبنخو شلومه...نافق او نعمان مو حمام

 ملك: خلمونوابري 

 نعمان: تودي 

 دادي علو تلفون  ريما: ) تعطيه الهاتف( مجغل

 نعمان: شلومو ماما..ايدربوهات 

 لوخ خاتون: ) تبكي( هاويونو طوتو دشاميعونو قو

 نعمان: كويو بابي..هوليو اشمو 

 اسمر: شلومو ابري  

 نعمان: بشينو بابا ايدربوهات 

 اسمر طوو ابري ايموخ لومباطيال بخيو  

 نعمان: امرال دسيمو هوخا هاو كمجغلنو 

 ي هاو شلومه لوبيتو بسيو اسمر: كوشمعولوخ..ابر

 ..فوش بشلومو  نعمان: هاو شلوميه لي شامو . ولوعمو سليمان مطيواي ريما لو كورو

 اسمر: زيل بشينو ابري 

 ملك: قي ابري سخرلوخ مجغولتوا بيراحيذوخ

 مريم: هيش كوميناكف.. 

 نعمان:بسيو اذيعي دماطينو بسيو 

 ريما: يال قومو محشمينا
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 في السويد(   )صباح يوم جديد
 ) منزل سيدة..تشرب القهوه في المطبخ لوحدها(

 حنا: بريخ صفرو مامي 

 طوبو لو ماحسال اي نورا  سيدة: بريخ



 

 حنا: لو مامي كسمنو قهوثو وبثر كماحسنا

 سيدة: لو ملفاتال هوخا.زوخ ماحيسا طرو هيا سيمولوخ قهوثو 

 حنا: كومحيو تاعبتو حطيثو 

 ركض حنا(سيدة: تعبو دمن زوخ خاييفو ) ي

 حنا: نورا قم شوتينا قهوثو 

 نورا: يال كاثيونو ...بريخ صفرو دادو 

 و)ظهر( هاوي فلكديومو التنا بي قامشلو سيدة: بريخ طهر

 نورا: شبقونو دادو...ازي بيشنثو موتعبو دثمل 

 سيدة:اديوما ازيه مي صفرو كقيمت خايفو وكسيمت اي قهوثو 

 ايفو لوشغلو وبثر اي قروطن لوحنا كزي خ              

 حنا: بس صفرو حوشابويو مامي 

 ثو سيدة: كذعونو ..ديلفو بثر بوحوشابو لوشوتينا قهو

 نورا: بيله دادو قي كوويه 

 سيدة: كاال تامو اي قهوثو وهركه اماييه 

 نورا: ) تعبي ماء وينسكب من األبريق( تشرد 

 سيدة: سامت لكحوزت قوماخ 

 نورا: شبقون دادو هاثيه نقال قاميتويو 

 : الوي ميده..نورا حنا

 سيدة: كومونو بحاييه لكيلفو العمى) لنفسها(

 )منزل ملك(  
 عها صينيه عليها قهوه وكاتو( ) تدخل ريما م

 ريما: بريخ صفرو حابيبو 

 نعمان: بريخ طوبوحابيبتو ..هانو منيو؟ 

 ريما: قهوثويو 

 نعمان: كوذعنو..قي هركيه 

 ريما: كشوتيناال هركه 

 ي كشوتيناال عم ايماخ وبابخ..باسميو نعمان: لو ريما..هوخا لكو

 ريما: ابيعونو شوتيناال لروحان

 بيتو لحوذان ..ايلو اعدو لو   نعمان: صفروبس دهوينا

 ريما: كول يومو كويروات زد بعيني 

 نعمان: مياقر اينا دمياقرالخ

 ريما:)تقبله( كورحمالوخ...كورحمالوخ 

 ون ومع ريما الصينيه( نعمان: اونو كوروحمناخ دي قم دزان ) يقومون للصال

 

 

 51المشهد 
 ) منزل اسمر( 

 وثو اسمر: ) عمل القهوه ( خاتون تاخ شتي ايقه

 خاتون: هانو اول يومو..كشوتينا اي قهوثو دلو مو نعمان

 اسمر: الوهو مهانيليه..مولف روحاخ ..معدو وازولو دشوتيناال لروحان 

 ذوذه خاتون: كوثي لبولوخ اويومو قامويو دشتيالن قهوثو عمح

 اسمر: قي كومطعيه خاتون.. ومرالخ صفرو اناعيمه لكطورن دشوتيناال 



 

 ..وداعر اوزبنو كشوتيناال لروحان خاتون: اشر هاوخايو

 اسمر: هوخانه احاييه..بس صفرو اناعيمع دي شامو لكطورالن لروحان

 خاتون: الوهو رابو..لو فايش ميده دكورو 

 اسمر: اي محضر روحاخ بو قيطانو كميحولو 

 اتون: معدو كومحضرونو..اوجهازيذا خ

 اسمر: الوهو مهانليه..اجوزيف ناهيرويو الوهو طوريله 

 زل سيدة( )من

 سيدة: اديوما كدثيو اي صمونيا واوكورو كمعرن كابان

 حنا: طرو اوثن من كسمون 

 سيدة: لو هات اي نورا..دسيمو اومكلو مي دربي

 دوسويد نورا: عل عيني دادو..بس لوكذعونو سيمونو امكلونه 

 سيدة: لو..سمالن موكلونه دو اثرو 

 حنا: قي لكسيمات هات مامي..خد كول نقال

 ري..اثمل تاعيبون مو فلم مشتوحرلي بيشنثو سيدة: اب

 نورا: لو حنا..طري مثنوحو دادي.باطيلو غلبيه..اونو كسيمله 

 

 )منزل ملك( 

 نعمان: بريخ صفرو اعليخو 

 االثنين:بريخ طوبو 

 بيشنثو  ملك: ابري ثنيحات اثمل

 نعمان: اي غلبيه 

 مريم: هانو منيو ريما؟ مدعرلوالخ خدكتيو

 حان..ابع دشوتينا اعميخو رما: البع دشوتناال لرو

 ملك: اذعنو لكشوتال..كوذع بو اصول 

 نعمان: تودي دودو 

 ريما: ) تضع القهوه(..شتي اعدو نعمان..) تذهب وتخابر على سوريا( 

 نعمان: قي هوخا لتيو باسم عم حذوذه 

 ريم: اشر باسميو..هاويال طعمو حرينو م

 ريما: شلومو..شامو 

 شامو: بشينو ريما..ايدربوهاتو 

 ا: غلبيه طويه ريم

 شامو: قي لو اثي اوحابيبو دوليبولكاباخ 

 ريما: اعدو كدوباالخ او نعمان..

 شامو: تودي ريما

 ريما:)تاخذ الهاتف لنعمان( لوميديم..نعمان..تلفون 

 الو بريخ صفرو  نعمان:) مستغرب من يكون (

 شامو: بريخ طوبو احونو 

 نعمان: شامو هات..ايدربوهات 

 كوسيمت شامو: طوينا غلبيه من  

 نعمان: كوشوتينا قهوثو 

 شامو: بابي وايمي كوشوتن قهوثو بس 

 نعمان: بس من شامو 



 

 شامو: ليت ميده كذعت هانو اول يومو كوشوتن دلو مينوخ

 نعمان: هوخايو هولينه دمجغلنو اعميه 

 ماما..تلفون..الخو..  شامو:

 اسمر: منيو بي صفريتاثه؟ 

 خاتون: شلومو.. 

 ات نعمان: بشينو ماما ايدربوه

 خاتون: غلبيه طويه ابري ما لو اثمل مجغلخو

 نعمان: اي ريما هيا دقال

 ريما:هوليو نعمان 

 نعمان: ماما..كبعو مجغولو اعماخ

 ريما: بريخ صفرو دادو.. 

 خاتون: بريخ طوبو برثي 

 عونو دشوتوتو اي قهوثو دلو شمعوتو قوليه دونعمان ريما: البي

 ول نقال خاتون: الوهو مهانالخو كو مثنحات ليبي ك

 ريما: هاو شلومه لعمي ومدلخ اونعمان 

 نعمان: حزيالخ ماما مقا طوتويو اي ريما 

 خاتون: اي ابري عومر بيتا علبوالنا 

 نعمان: لتال مملو حلوف هاتو 

 بابوخ هاوي غلبيه اعليخو   خاتون: اشر احنا خوثا دي مدلوخ

 اسمر: بريخ صفرو ابري ايدربوهات 

 خ عمريخونعمان: غلبيه طوينا..الوهو مور

 اسمر: ابري هاويه شلومه ..بسيو  

 نعمان: اي بابا..هاو شلومه لكول من دمشايل اعالن 

 اسمر: كموطيه ابري.. 

 نعمان: شلمو رابو لو جوزيف..لوطوعت دمت لو عمو سليمان 

 ي كزي لكابيه بثر مي شوقواسمر: اي ابر

 ملك: لو سخرات ابري كمجغلنو اعمه 

 اسمر: فوش بشلومو ابري 

 بابا..كمجغل عمي اعموخ..ميكابي الوهو اعميخ  نعمان:

 ملك: شلومو اسمر قي هوخا ملزونوهات لو كبعت مجغوالت اعمان 

 اسمر: لمت هوخا كوذعت ايحوبذخ مقا ربثويو كابان

 يزت ؟ لو مشيالت عالزوزيهملك:  كوذعن  ايلوعلمن كمال

 اسمر: الوهو طوريلوخ اناعيمه 

 حا مو بيتو  ملك: لويولخو فكر علو نعمان..هاوي

 اسمر: الومادم اي حوبو بينوثخو 

 ملك: اي مريم..كبعو مجغولو اشمو عمي ايمو دونعمان ..فوش بشلومو 

 اسمر: زيل بشينو ملك..كاال اي خاتون 

 مريم: شلومو حوثو ايدربوهات

 اشر اعدو هاويونو غلبيه طوتو بثر مو تلفون  خاتون:

 خو مريم: دالوهو دصوبيه لكمقطوعي اتلفونيه ماعلي

 خاتون: حا دشومع اوقولو خد كوحوزيه 

 مريم: اونعمان كمحتيناليه بعينوثن 



 

 خاتون: طوريه عيناخ لوكذعونو من دمونو! 

 مريم: لمت ميده..كولوزمخو ميده ماركيه؟

 خو..  بسيو مريم ..فوش بشلومو خاتون:  تودي حوثوعور بيتي

 مريم: زيل بشينو) تغلق الهاتف( 

 ) منزل سليمان( 

 ر كثيرا(.. لوكذعينا ماطن وال لو؟ حانا: ) تفك

 سليمان: ماطن عامر بيتو مي اثمل لوكليه حمشو قاطينوثو 

 حانا: كمونو اعدو كمجغولي.. وكدميالن ماطن 

 سليمان: بلكي..) بنفسه( لكماشرنو مجغولي

 من كمت سليمان حانا: 

 سليمان: كومرنو بلكي اعدو هيش داميخينه

 حانا:  واونو كمونو هوخا
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 نعمان: كذعت ريما..سمالخ طووثو رابثو لسوباني 

 ريما: خد كته حق اعلوخ  كتي حق اعلي  

 نعمان: الوهو طوريالن عمي ودادي 

 ملك:  تودي ومادم ايحوبذخ 

 دي ريمامريم: كذعت نعمان مشحلفلوخ احاييه 

 ملك: مي زبنو راحوقو لو فصيحو هوخا 

 نعمان: كطولبونو مالوهو مافصحال اوعمرو كوليه 

 ريما: دهويونو اعموخ بسيو 

 نعمان:كفشنو احاييه كوله اعماخ 

 ) السوق( 

 اسمر: شلومو سليمان..طوو دحزيليلوخ 

 سليمان: بشينو اسمر قيو..امار 

 طن  وكوبنخو شلومه اسمر:اد صفريتو مجغله اناعيمه موسويد وكمي ما

 سليمان:الوهو مهانله..اي نورا ماطيو؟ 

 وليه اعميه لوبيتو اسمر:اي اثي قاموثا اوكورو..ومبل

 سليمان: )بحزن(..تودي اسمر ايلوخ والناعيمه 

 اسمر: ما لو مجغله اعميخو؟ 

 سليمان: هول دنافقنو لو مجغاليه بلكي بثر لوكوذعنو 

 اسمر: اعدو مطيو لوكورو ..هانو بسيو 

 ليمان: الوهو ممطيال يوميه باسيمه ..ولو نعمان وي ريماس 

 فوش بشلومو اسمر: امين..هاو شلومه لبيتو..دي 

 سليمان: كموطيه..وهات هاو شلومه ..زيل بشينو 

 )منزل سيدة( 

 ريما: شلومو نورا 

 نورا: بشينو وبشلومو..عبارو 

 ريما.نعمان: شلومو اعليخو 

 سيدة: بشينو وبشلومو بخير اثات نعمان 

 نعمان: تودي..حلتو..ايكويو اوحنا 



 

 حنا: كالي هركي..كاثينو...شلومواعليخو 

 الجميع: بشينو 

 مان: ايدربوهات حثنو نع

 حنا: غلبيه طوو 

 سيدة: قي لو اثيو اي نورا 

 ريما: الوهو مهانليه..واونو فصيحونو بو نعمان 

 نورا: تودي ريما طورالخولحذوذه 

 االثنين: امين..لكوالن 

 قهوثو نورا.هول ايما كنطرات سيدة: قي سمالن 

 نورا: شبقونو طعينو روحي.) تذهب( 

 ربونه تامو؟ سيدة: بشينواثوتو نعمان.ايد

 نعمان: كوبنخو شلوميه .اثمل واديوما مجغيالن اعميه 

 ريما: ما هاتو لو مجغلخو اعميه 

 سيدة:آشر احنا هيش لو مجغالن هاني كمو يوميه اوتاليفون قطيعويو  

 اييله  ريما: او حنا لو مش 

 سيدة: بليه مري بثر كمو يوميه كتوويه  

 )يرن الهاتف ( 

  حنا: الو بشينو صونيا

 : امر المي ليبي دثيونو خاييفو اديوميه  صونيا

 حنا: مامي ا ي صونيا كدثيو مشتوحرو  

 سيدة: طرويه ابري هاوال شلوميه  

 االثنين: هاوال شلوميه  

 حنا: كوبيالخ شلوميه امي ونعمان وريما  

 : هاوويه شلوميه فوش بشلومو  صونيا

 سيدة: حزالخو على فوثيخو هاوي اوتليفون 

 ثان بخير ريما: طوو دهويو فو

 نورا: فقودون  

 الجميع: تودي  

 سيدة: حيتا هركيه وايتو )تجلس نورا بحزن(

 )منزل ملك ( 

 ملك: من  كوسيمات مريم  

 مريم: من كو سيمونو .. كوسيمونو عريتو دوخلينا 

 و دافيد  ملك:ايكويو ا

 مريم: نافق عما حورونيه  

 ملك: كلوزم فتحينا عينوثان اعليه  

 يرنيه وبثر لكميزع اعليه  مريم: قي عينوثان سخ

 ملك: لولو... اعدو كوميزع اعليه بوعمرانو زد  

 مريم: خد كو رحمات سم 

 ملك: لو لحوذي كسمنو هات اعمي  

 مريم: امرلي من كسيمينا ؟ 

 كدومرناخ  ملك: اعدو سم او مكلو وبثر

 نعمان (  –)تدخل ريما 



 

 االثنين : شلومو اعليخو  

 الوالدين : بشينو ابخو  

 ونعمان في الصالون ( )ريما 

 ريما: حزيلوخ اي حموثو من كوسيمو  

 نعمان: الوهو موفقله ايدكلو خاييفو 

 ريما: هاني زد مي عسري أشنة هركي ويومو لقطيع اوتليفون 

 ع  نعمان : اعدو كابن بواثرو لكومقط

 ريما: كوذعت نعمان كوزيعونو علي نورا 

 نعمان: لوقطعت اريشيه مينا  

 لو كتويو عيني اعال ريما : معدو واوآزو
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 )منزل اسمر في الصباح(
 جوزيف: آشر نافيقو برثو دحالل 

 خاتون: لكو قطعو اتليفونيه معالن  

 جوزيف: الوهو مهاناليه  

 اسمر:وهاتو سته ابري  

 و  جوزيف: تودي حول 

 شامو: من كمات جوزيف دزان لو سويد بثر موكليلو  

 جوزيف:من مرليالخ لو سملي حشوو تانو 

 اسمر: ابري كمكالف غلبيه  

 100000جوزيف: لو حولو كوليه موالفو 

 خاتون: هاني كلزمي الخو زد  

 جوزيف: قاي حا كمو يوميه كدكوور 

 شامو: كمونو نقال حذو  

 )منرل ملك (  

 وحرالن  ريما: يالمالز مشت

 نعمان: ليكو ريما مي صفريتو  

 ريما: كزان مسجلينا بي بلدية اوبثر بيمدرشتو 

 اي برثي دلمساكر زابنو   ملك: 

 مريم: دمويد جنسيه خاييفو 

 نعمان: يالمهلخينا )يذهبون(  

 )منزل سيدة( 

 سيدة: حنا خاييفو زوخو مسجلو دميدو راتب مي بلديه  

 حنا: لتيو خاييفو  

 ايفو يومو ميقم مي يومو طويو  سيدة: لو لتيو خ

 حنا: يال نورا لواش دزانو 

 نورا: اي حنا اعدو كلوشونو  

 ل ملك(  )منز 

 ريما: لو هوخا كثوات نعمان  

 نعمان: زد مو ملفونو كو حيصت اعلي  

 ريما: ديلفات خاييفو  

 ملك: بسيو ريما طري اديوما مثنح اشمو مالو بطلونويو 



 

 نعمان: لين كابا بطلونو 

 من كبعت منيه ملك..قم زوخ نفاق مريم: هت

 ملك: كموبلينه اعمي كرخينا شوطو 

 ذعونو من سيمونو ايبه ريما: طري منه مد داعر ك

 ملك: يال نعمان. قم مهلخينا

 نعمان: يال .وهول دعرينا الوهو رابو  ) يخرجون( 

 ) في القهوة..حدرو( 

 ملك:شلومو اعليخو 

 البعض: بشينو  

 نعمان: شلومو اعليخو 

 بشينو  البعض:

 ملك: ايتوخ يتوينا هرطي 

 نعمان:) يستغرب من الحاضرين(.هانو لتيو او كبرو 

 ه ملك: بيلي

 نعمان: دمت الذعلي..اوعامر بيتو 

 ملك: لو مشيلت كيت نوشو لوكوذعي نوشو هركيه من كشوتات 

 نعمان: قهوثوعمو ) يذهب ملك يجلب القهوه( 

 ملك: فقود.. 

 خايو اونو كزيوينو موطينانعمان:  تودي قي لو مرلوخ الذعنو هو

 ملك: حايوابري  .....من كمشتاعت؟ 

 ( نعمان: كونكان.. ) يجلب الورق

 ملك: توار  

 نعمان: لمن كوثن لركي بس دمشتاعن

 ملك: اوحذرو هاوي لو شتيعنيو دو واراق 

 نعمان: حا لوكوذع من دومر .. 

 ملك: هوخايو ابري..حا من كسويم 

 و ميكو اثي نعمان: لوكمي اثي حا نخرويو مني 

 ملك: كوزيعي دخسري طيمو دي تيو 

 صبري:شلومو..اعليخو 

 االثنين: بشينو وبشلومو 

 ك: ايتاو صبري مل

 صبري: منيو اوضيفانو ملك 

 ملك: اوحثنيذي..مي سوريا 

 صبري: بشينو ابري وعلو خير  

 نعمان: تودي حولو 

 ملك: من كشوتات 

 شلومو صبري: لو تودي كزي لو بيتو اثيلي تلفون منيه.فوشو ب

 االثنين: زيل بشينو 

 ملك: حزيلوخ نعمان..كيتو هوخا) يؤشر عليه( 

 يؤشر على البعض في القهوة( نعمان: وكيتو هوخا)  

 54المشهد 

 )منزل سيدة( 



 

 ريما: ايدربويو  اعدو حموثاخ اعماخ؟ 

 نورا: خد كول يومو..ناشفتو سمال احاييذي كيهانو 

 ريما: ايكويو لو كوحزيال 

 بي صونيانورا: ازا وحنا لكا

 ريما: هات قي الزاخ

 نورا: حموثي مرال سم اوبيتو 

 ريما:  كيت ميده علودربو 

 لو هول اعدو ليت نورا: 

 ريما: كوزيعنو صفرو اوثيالخ كيوو دقرعو

 نورا: مي من ؟ 

 ريما:دوثيالخ ناعيمو ولوقدرات فيش هوخا 

 نورا: من كبعت دمي؟ 

 ن كسيمات ريما: صفرو لو ثت هات وحموثاخ بثر شاتو.. تري..م

 نورا: كطريون منيه وكدعرونو لي قامشلو

 كورت نقال حريتو ريما: دهوي ناعيمو من كسيمات..بثر ليباخ 

 نورا: لك كورونو نقال حريتو 

 ريما:هات هوخا كمت ..مي ليشونيه دوعامو كدكورات .من كمدالخ عم ناعيمو 

 نورا: من كسيمونو؟ 

 ميه ريما: اعدو المطت ناعيمو هول دذعات كفيشات اع

 نورا: كمو اشنه كوبع 

 او لو ريما: نطار تلوثو اشنه وبثر كميدات ايقامه وكيباخ دمات كفيشونو  

 نورا: كبعونو اعدو دعرونو 

 ريما: اعدو دوعرات من كمادالخ تامو دلو زوزيه او ايقامه كفيشات هوخا

 نورا: خبراخيو..كاليه هات  

 وبع اي ايقاميذي ريما: اونو كاويرونو بثر مد اذيعونو كوبعلي ..لو ك 

 نورا: البيعونو هوخا دمونو 

 ريما: لكومغبونونو ميناخ بس هاثيو ايشاريروثو 

 نورا: الو قدرونو 

 ريما: مسيبر تري اشنه كمثنوحات عمراخ كوليه ودوبيتو كمثنوحي

 نورا: كسيمونو خد كمات لكطميونو ناعيمو وكمسيبرونو 

 و؟ ريما: من دبعت امرلي كدثيونو..كومجغوالت عمو بيت

 نورا: نقال حذو بس .. 

 ريما: درحمات تاخ لكابن ومجغل  

 ولي كيوو دقرعو..هوي شلومه مي حلوفينورا: لو ريما كوزيعون حموثي سيم

 ريما: اديوما كمجغولينا عمي قامشلو وكدمونو اشلوميذاخ لوبيتو دباباخ.فوش بشلومو 

 نورا: ماحوي كول نقال ريما..الوهو اعماخ

 )منزل ملك( 

 لو مقحورات بريثو هوخايو..كوبع حا كورخ وتوعب غلبيه  ملك: ابري

 لو اليق لكحوزينو نعمان:هاني اشتو يرحه كوكوراخنو وشغ

 مريم: ملك قي لو كمعوناتليه اشمو 

 ملك: بيقاميتو مرلي طرو كورخ وبثر ايما دوبع كالي قوميه مي مو هول موالفو 

 ؟ ريما: )تقبل والدها(.. كمونو لروحي قي بابي لو كمشايل



 

 مريم: ابع باباخ دو نعمان مجارب بيقاميتو وبثر كمعاذر اين الزم 

 سويم نعمان: عمو..حا اعدو من

 ملك: من كمت حا فوتح حانوثو دومكلو ناعمتو حوزيه..دملخو كموراوال 

 نعمان: كومرنو كولوزم زوزيه غلبيه 

 ملك: نعمان.مقا دلوزم اونو حاضيرو 

 نعمان: تودي عمو..حا ميما مشاريه 

 مي صفرو كراخ عل دكثو ازوزيه حاضيره ملك:

 نعمان: عمو لكمدنو ازوزيه دلو دينو 

 نو دالوهو هول دهوي اعموخ مدعيرن ملك: اي ابري دي 

 مريم: دينو دمن ملك؟ مالو عيبويو  

 نعمان: دلو هوون دينو لكمدنو اوبيتو ميده واوشغلو ميده 

 وصفرو كحوزتملك:   حزيالخ قي مرلي اي دينو كنوفق مينه تاكورو رابو 

 55المشهد 

 )منزل سيدة( 
 لتي ميده ايبا سيده: ) لنفسها( هاني تلوثو اشنه لو طعينو واسيو كومر

 نورا: ) تفتح الباب فرحه(..شلومو دادو 

 سيدة: لو ازاخ مي صفريتو هوخا

 نورا: ازي مدلي ايقامه فتحتو وحزيلي بيتو

 سيدة: بيتو لمن؟ 

 كيهانو بكيهانو   بسيو هاني تلوث اشنه  احاييذي كوليه

 سيدة: خاليصات موفقر وي عازه هوخا كمت

 موبصرو كاباخ نورا: لحمو وبصليه كاب بابي باسم 

 سيدة: هاويالخ ليشونو كومجغوالت 

 نورا: لو هاويلي ايقامه..وبيتو..كويو اوحنا؟

 سيدة: قي من كبعت مينه 

 نورا: دوثيه اعمي لوبيتيذان 

 بي..لكوثيه اعماخ سيدة: ديذاخ بلحوذه ..اوحنا كفويش كا

 نورا: دلوثيه طرو مرفينا حذوذه ومثنوحات

 طو. و .شافر. ميناخ سيدة: هيش طو صفرو كميدليه حذو

 حنا: )يدخل من الخارج(..منكيتو قوليخو عيلويو 

 سيدة: توخ وشماع من كمور برثيه دو)كل..(

 نورا:كلي  هركي وبس ..لكمقبلونو دمت ممرو لوطوو عل بابي 

 من كيت حنا: امر نورا 

 نورا: حزيلي بيتو حاثو ..دوثت اعمي كفيشونو لوخ اثتو ودلو كمرفينا حذوذه 

 هاوي نورا..اثمل لو مرالخ ميده حنا: من 

 سيدة: نافقال كيفه..وليشونو 

 نورا: اعدو كدمات يا اونو..او.ايموخ 

 حنا:)..متردد(..اونو..اونو.. 

 تبكي( سيدة: )تقاطعه( كفيشات كابي لو ابري لتلي سطار مينو) 

 حنا: ليبي طورينو ايمي لحوذا 

 نورا: اونو كزينو فش كاب ايموخ صفرو كزي لي محكمه 

 :لوماليزات نورا حنا



 

 نورا: لو حنا لو مالزلي هاني تلوث اشنه مسيبرلي..فوش بشلومو حنا 

 حنا: ) يتبعها( نورا فش.. 

 سيدة: توخ طري مينا صفرو كورات حذو طو مينا ...

 56المشهد 
 نعمان الكبير( )افتتاح محل 

 ملك: علو خير نعمان

 نعمان: تودي عمو هاوت سبب دماطينو 

 هاني تي اشنه كوشغالت وتاعيبات هول دماطت  مريم: لمت هوخا ابري

 ريما: اشر خبريه دايمي  و كالينو اعمخ لو

 نعمان: ما دلو ميناخ لوثيوينو... ولو مسيبرنوا هوخا

 دافيد: اعدو كيبي دعوودنو اعموخ 

 كابيه ...اعمه..وبثر قي ميقم البيعاتريما: لو  

 دافيد: اعدو هاوي اشمه رابو بوسويد 

 ير ضيوف:شلومو علوخ

 نعمان: بشينو فقودون..الوهواوبلخوخير 

 نورا: علوخير ريما...

 ريما: تودي نورا..دلوحا مشايع بثراخ لوكوثات )دعوه( 

 نورا: كوذعت كوشغلونو صفرو .وعصريه

 مو ريما: قي هوخا نورا..اشمو اش 

 نورا: كزي لي قامشلو ..بثر شبثو..كوعودونو حلوف حاورو كدثيو بثر حلوفي

 ا طويو.. ريما: دهوي هوخ

 نعمان: نورا..دلوزاملخ ميده امرالن 

 نورا: الفو بريخه نعمان.. لكلوزاملي ميده عومر بيتيخو كالوتو اعمي بسيو 

 ريما: لمت هوخا خد حوثوهات

 نورا: اشر سموخو زد مي احونونيه 

 ك: لو ابرثي بلكي منقصالن مل

 نورا: اشر عمو عاتو هاوتو ايلي خد ايمو وبابو 

 . ريما: واحونونيه.

 نورا: لكموصوتلي مب كبعوتو..او مشدروتو 

 الجميع: لو تودي 

 ملك: هاو شلومه لكو من دمشايل اعالن 

 ريما: بثر  يرحو احنا كزانو 

 نعمان: دفيشت تامو بلكي حوزيناالخ 

 ه ايجازه)عطله( نورا: كتلي يرحو وفلك

 مريم: كحوزوتو حذوذيه تامو 

 الثالثه: شلمو قامشلي كاثينا ايالخ   
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