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 حوار باللهجة الفلسطينية واالنكليزي المكسر

"Niswan 3ala Niswan" plays 

Lights up on an Arabic living room 

Adam enters and with his head buried BB, Eve follows him quickly with a plate of fruits and looks to 

him, then yells 

 حواء : ليليث روحي نظفي الطاولة!

Eve starts to talk to the audience as if they are her grandchildren, she offers them fruit 

 حواء: عجبك العشة؟ دينر جود؟ تأيتا يو آر تو ثن، يور ماما نت فيدنج يو؟ يا بنتي، تاعمي وال...!

 حواء تنظر إلى ادم

 حواء : حبيبي

 آدم : هممم

 حواء:  حبيبي

 آدم : هممم

 حواء : آآآآدم (بصوت عريض)

  آدم ينفزع و يقف

kiss you ya 2albi : آدم 

 ادم يجلس  بيلعب بالبالط بيري

  حواء : (بصوت ناعم) مارح تبطل لعب بالبالط بيري تبعك؟ ولكم شايفين جدكم؟ ما بيحكيني وطول الوقت عالبالط بيري،

 ِاخس عليك (تتدلع عليه)

 آدم : ما شغل حياتي شغل، لكن كيف بدي جيب السمكات اللي طفحوهن

  حواء : ولك حاكي والدك واحفادكِ اجوك من اخر الدنيا



  وبتاخد البالكبيري من ايديه  ويتعاركان إلى أن تأخذه

  آدم : يور جود بطن أوكي ... نو حمام؟

 حواء : ولك هاد موضوع؟

  آدم : طب شو بدي قلهم

 حواء : احكيلهن حكاية

 آدم : باخر عمرنا صرنا حكواتي؟! طيب (يقرء من كتاب قديم) يحكى أنه في سالف العصر واآلوان وفي قديم الزمان ...

  حواء : هيييي! عمهلك ما رح يفهموا عليك , ذي وونيت انديرستاند

 آدم : طبعا ما انتي جايبتيلي اياهم نصهم عرب ونصهم أجانب... لحظة مين هالفرفورة الشقراء?

  حواء :  وال! انا بفرجيك! (حواء تبدي ان ترمي تفح، ادم فريزز) طيب يا والدي ماي سنس أند دوترز، يو ونت تو هير ا ستوري؟

 ادم :. طيب شو احكي... شو احكي ؟ آههههه وجدتها.

 حواء : نيوتن ما شاء اهللا

 آدم : (ممتعضا) بدي احكيلكو حكاية   ينظر لألكل  البطل زا هيرو البعتريت : االرض كانت ملعبه وير هي بالي فتبول و فولي بول

 وباسكت بول وطرنيب ويشيش .... وكان اول واحد عنده  ينظر للبالك بيري ويأخذه من ايدها  بالط بيري وكان عنده  كل  انواع

  الحيوانات  وينظر لزوجته  و كان كل اشي، كيف بتؤلو؟ غانغام ستايل

  حواء : يسلم لي هل بطل زعتر و زيت ، أنا رح احكيلكو حكاية فارسية:  جاهزين؟ ياكي بود ياكينا بود... آحلى وحدة بالدنيا كلها،

 آدم : مين هاي يكينا؟  بتقربلك اشي؟

 حواء : ولك هيك الحكواتي الفارسي بيحكي! عمحاول أعلمكم شوية كالتشرز، يا والدي اسمعوني: ياكي بود ياكينا بود يعني مرة كان في

 ومرة ما كان في ... فهمته؟

 آدم : اشو شايفتيني جانكيز خان ؟!

 حواء :  يعني زير واز، اند زير ونس وازنت، زا سويتست ون او نزا فلور! المهم، هاي كانت أميرة األميرات والشمس كانت تغار منها،

  والطيور تغنيلها، والقمر نفسه كان يكتب فيها شعر!

 أدم : زا مون رايت بوويتري فور هير؟ ال يكون أعمى، باليند يعني

  حواء : وكل الحيوانات، مش بس القمر، كانوا يحبوها و يلحقوها  تنظر له

  آدم :  هيك مش كذب: الصح صح! شي ووك، اول زا انيمالز فالو هر:  زا سنيك، زا بيجز، زا مونكيز، زا دونكيز ....

 حواء تشير له بالحركات أنا بورجيك

 حواء : ومره نامت بالغابة، ومغطيتها الغيوم

 آدم : شي سليب ان زا فورست اند هير هيد ان زا كالود  يؤشر أنها مجنونة



 حواء : بعدين صحيت، وفجأة لقت

 آدم : شي ويك اب سي  متفاخرا

 حواء : ابشع قرد شافته بحياتها

 آدم : مونكي اللي مثلك، هي مونكي يو سيم سيم! أنا رح كمل القصة:  ولما شافت أمير الغابة، ولكو ما صدقت نفسها من الفرحة وصارت

 تبكي

 حواء : أند وين شي سي طرزان أفندي، شي كانت بيليف هير الك اند شي ستارت تو كراي!

 ادم : احم احم

  حواء : فروم هابينيس

 آدم : ومن يومها ما حلت عنه  يري الجمهور خاتم الزواج

 حواء :  فروم ذس تايم، شي ديدنت سولف فور هيم

 آدم : بالضبط، يعني عارفة حالك أساس مشاكل الدنيا كلها؟!

 حواء : يعني لساتك متذكر عدن؟

  آدم : طبعن ايدن جنة من جنان اليمن، ذا موست بيوتفل بليس

 حواء : ولك فلكتنا بجنتك، يعني كلها ست تيام قضيتا هناك بشغلك، وعامل فيها شغلة!

 آدم : ما اليوم السابع كان إجازة، فرايدي يعني  (recovers) وكان بطل القصة عمبيشتغل عند ملك الغابة ومسؤول عن تسمية النبات اللي

 بمزرعة التوت، بس زوجته- اهللا يخليله اياها- ما حبت التوت وطلبت تفاحة ومعضوضة كمان ... زوق فالحي بعيد عنكو...

 حواء : فهمتو اشي؟ ما فهموا شيء بس بما أنو جدكو بدو يحكي بالموضوع أنابقلكو، يور جدو هي وورك ماركت نج بالطبيري -يع-، بط

 ستكو قد ما شاطرة بل تكنولوجيا ، أي أم سو جود ويز جدجتس، بدي ابل  نت بالطبيري، سوري يعني بس أنا مودرن ومن

 أدم :  مودر؟ يرحم تيتا! فطلع البطل عالشجرة ألقطف البطيخة عفوا التفاحة تبعت مرتة و فجأة إجا ملك الغابة وسب أبو أبوه وبعته هون ..

 بصراحة كل المشاكل من األبل أبو تفاحة معضوضة!

 حواء :نو بت جدو نت سو سمارت، هي جو تو ذا ماركت ان عدن تو باي زا ابل فور تيتة، اند زير هي سي هيز بوس، اند هيز بوس هي

  سي هيم، جدو هايد اليك زيس

  آدم يمثل المشهد وحواء المدير

 حواء : اند هيز بوس سي: شيم اون يو ستوبيد، دونكي اند سند اس اول هير

 آدم : لكن هيك يا حواء بعد كل  هاد دونكي؟! ... ما بتحترمي جوزك! واهللا ما ني عارف ايش اللي مصبرني عليك! الظاهر يا مرة ما في

 غير الطالق  ديفوووووورس

 حواء : ديفورس بهالعمر؟ ولك كيف هيك! و أوالدنا وأحفادنا؟



 آدم : ووالدنا؟ ما واحد قتل أخوه  والثالث عالطريق

  حواء  :نعم؟!

 آدم : ما فهمتي؟ يو ددنت انديرستاند ... ون بروزر كيل انوزر اند انوزر بروزر اون ذا واي

 حواء :والدي عمبيقتلوا بعضن ؟! كيف؟! ليش؟!  يا ويليييييي والدي عمبيقتلوا بعضن، ليكونوا حابين مرة؟

 آدم : ولك اللي بيحب هيك بيعمل

 حواء : يا ويليييييي!  ليكون مضيقين علين بالمصروف ؟

 آدم : ما اللي بدو أبل بدو يسرق يا روحي

 حواء : بدن قطعة أرض؟

 آدم : من قلة األراضي بس المشكلة ما حدا راضي

 حواء : مشان اهللا؟

 آدم : مشان اهللا ال تدخلوا اهللا

 حواء : ليكون ثأر؟

 آدم : ثار من أخوه ابن أمه وأبوه وال صرنا غرباء

 حواء :   يا شحوارييييييييي! انعموا؟ (أنانية)

 آدم : يا ريتني أنا اللي انعميت قبل ما شوف هالشوفة. حواء يا أم قابيل، الظاهر والدك طلعو مهابيل!

 حواء : آدم يعني خلص، ما في أمل

 آدم : يمكن في، يمكن مافي

 حواء : ياكي بود يا كينا بود

 آدم : حواء ايف انتي طالق ...

 حواء : وال ادم ارجع هون! جبتلك ٦۰ والد! كيف ترميني هيك؟!

Adam tosses his wedding ring away and exits stage 

Eve runs following Adam offstage 

Lights out. "Niswan 3ala Niswan" plays 


