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كأء-*؟م.

.--*"شءهـهـصرر!ىلمحلىصامل

؟-شفي!.."9--ضيه!صعم!بصر

!؟!3!!مكا!ظئهستت--!!!"!-.------ج---

..ابيضلوئهعذتريكونلازم..محنترهوماهذا-االولدحتىضمالرناكدرفيهاطىاعواماكانت"

عباسمعكلبالابيضمكلبناتقاتللمرة..الاسوديغلبدايماالابيضلاناذالامتن!االويلوا...شيءكلاغرق

..وغلبهالندولى."..معادمناللحزينةلاعوامهاكان*

..أسودهوماعباسكلب-2الولد

فيمشيتمرةانا(الوضوءيترك)يراسود..لا-االولدالاشخاص

الليل؟منانتتخاف..خفتومااللعتمة

قال0.اليهودسمعتمالكن.0تضفلااللعتمة-2الولدالمخنار-1

..الليلفياللصغارالاولاديخطفونانهمالمعلم-2

؟..النهارفييخطفوصممالشي..الليهود-االلولدحلافى.محمود-3

يخنقون،قمرفيهاوما،ساكنةالدنيأالليلفي-2الولدطحان.سليم-4

ولدمرواذا،تلمعوعيونهم،اللطريقزوايافيويقفون،الكربمزارع.عاللجاكل-ع

..خيطانبطابةفمهوسكروا،قميصهذيلمنوجروهأصابعهممدواابنه.صاللح-6

.؟.ويخنقوه(بهمس)-االولدناطور.عناسى-7

،للمستعمرةمع!فيخذوه..(مبحوحبصوت)-2الولدالمختارابنا2(ةولد)1(و-8

..خروىوا)3(و)2(و(1)المجاهدون-!

.0دمهيصصحتىيهزوه..حديدمنثسوككلهسرسفيوينوموه.1637سنةفلسطينقركأاحدىفيالمسرحيةحوادتت!رى*

..يشربوهو

..بعيدمنكلبونباح،الموقدمنيتطايراللشرار..صمت)(الاولا!نمههد)

الليهودكيصورةيرسمفهوصاحبهيرىولاخياللهحدهما(بإلاخرفيااور!ر

؟..المستعمرةشفتأنت-االولدمنبهاتحيطالارائك.بالكلسحيطانهادهنت،واسعةغرفة"

ينهض)..اصواتسمعتانا)بتوجسر(..اسمع-2الولدركوة.بحريةلسفينةكأنهامدورةكوةصدهـهافي.الثلاثجهاتها

،الليسرىبيدهالبندقيةيمسك،وسيفينبندقيةاللجدارمنويتناوليوحيذللككل،واللهالالبنودالحة،الملتهبالموقد2و،المرةالقهوة

سيفينخذ..الي!ودهم..(.0ويعبساليمنىبا"لليدوالسيفين،بنادق:اًسلحةاللجهرانءعلىعلقت.انشامبلادقيالمضادةبجولنا

..بسرعة،مفتولةنجئمواربهممسلحينلرجالوصمور..ذخيرة،حقائب،سيوف

..بالسيفللعبتلانيابيضربنيالماضيةالرة..!-االوللدالايسرالركنوفي.باللوعيدفيهااورهشةامتزجتبنطراتيحملقوئ

الحماسي(الموقفيبرر)..يدكمناتركه..اروكسيضربك،صفحاتهااتسختالتيالصفرالكنببعضعليهاواطئةمنضدة

المخدةووات..زيدابواشبهلا2..يهودللكقلت-2الولديعبثانوالعاتترةالثامنةبينوللدان..اتقليبكثرةمنوانتفخت

..(يركبها)جنبكمن."0.عمفحاتهاويقلبانبالكتب

زيدابو..شواربماللك..زيدابو..!ه..هه-االلولد..ثانيةع!مورةكتابيفيشفت..قرب-االولد

؟..شواربغيرمن..كمانصورةشفتوأنأ-2الوللد

يجعلهاسوداءصوفقطعةمنهاو/يخرجالمخدةيغتق)-2الولد،المهرةراكبزيدابوهذا..أحسنصورتي.لا-االولد

..كلكمتعالوا..اليهودأين..زيدابوهكذا(انفهتحت.0وفبودسيفوبيده

مرتفع،بصوتحديث،سه(ل..اللغرفةخارجمناصوات)؟واحدةبيدونبودسيف-2اللولد

..(..خشنةضحكات.الثانيةبالليدالرسنماسكلانه..معلوم-االلوللد

..سيضربكوالله0.ابوكجاء-االوللدمهرته..الرسنمسمكمابحياتهزيدابو..ها-2الولد

فيزبررهمكانهاالىالاشيايعميدانيحاول،شواربهتسقط)أبهمك..ما..هيء..هيء(الكتابفيويمطريقترب)..ر-نماللها

..(المختما"ريدخل..فوضىالارتباك00زيدابوهوماهذا

علىوالسيو!اللبنادقيرى)..جماعةياتفضلوا-المختار؟شواربهشايف..زيدأبوهذا..فيهتعرؤفيبدك-االوللد

..فيه!اتلعبلا:لكقلتمرةكم..الارضمنارفعها(الارض0.الاسودعنتر..لونهشايف..عنترهذا-2الولد
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..طمعشويةعئدءلكن..طيبرجلذلك.معوهوويعيدها،القهوةيفحص..الموقدمني!ترب)..جماعةيا.نغغطوا

..الرجألأعناقاللحرصأل0قل.أإ.المال-المعلم(الحلا!ومحمود..سةالمدلىمعلميدخل..وينهضمطنهاالى

أروعلازمكانوالله..اللببنيخزيشابابنهلكن-محمودالقهسوةهذه..محموديا.ؤفضل..عليكمالسعلام-المعلم

..معهع..حافرة

..يكفونثلالةاواثنات..بالمعقولالقضية..لا.لا-المختارطاللعين..مختارياابطالاولالك..الللهشاءما-محمود

..الانظاينلفتاننريدلا..عواماللبطفرخ:قال..الموالد

..وردةخلفتشوكة:قال..ابوءهذاانيظنمن-المعلمكيف..(للاولاد1..ريثمعكيئضمفواانقبلاجلس-المعلم

؟..يتأخرونتظنهمهل-محمود؟شاطرينياالحال

نننسلىرأيكما(لللمعلما0.يصيرباكئيش!ءكل-المختار؟..اسودولاابيضلونهعنتر-االولد

مهيا.شيءكليكونررجعونوحين..الحساباتبمراجعةأظنهلكن..رأيتهمابحياتيوالله(نظارتهالىيشير)-المعلم

ويعهودوقلمادفترامنهاويخرجفيفتحهاخزانةالىيقوم)..اسودالايكونلاالبلاءلان،أسود

للمعلم(ثمقليلافيهويحدقركبتيهعلىالدفشيقنح..جلستهالىهذءالبارودة..(الارضمنبندقيةيتناول..يجلس)-محمود

..عليناولىاحتكبرنا..منياحسننظركانت..خذ؟..مختاريااشتريتههـامتى..جديدةوالله(يفحصها)؟جديدة

..مختاديافيكاللبركة-المعلم..الماضيةالمرةعندكرأيضهاما

ناويحاولالكنبيقلنانوهمااللولدينالىينظر)-المختاد؟وجدتهاكيف..انتأدراكما-المخشار

..محموديالملاولادتحلقرأيكما..(جدوىلهنجتيءمحمودينتغل(اصطكاكهاأصواتيطلقها....خزانهايفرغ،ممهيقتربالمعلم)

؟..5ا00اًلسهرةهذ.فيبهم.نسل..طويلةحلاقتهمأرى..اللفمنهاعندنايكونلو)تمنىكم..طجمبةب،رودةوادله-المعلم

يختنىء،للحلافةنفسهيراليىء)..مختاريامتش-محمود؟..الالل!اينومن-المختار

..(احد!مايجذبمحمود،بالامرقوجئاوقدالمخدةوراءالولدانالايامهذهالعافلللكن..بالنارالسلاح..واللهاي-محمود

مثلربطتكوالااجلس؟..أء..منحوسياتحلقانتريدلا05بادودةويشتريفوقهمعتح!تهيبيع

..ببيضةرأسكل..بيضةليهاتقم؟بيضعندكمفي..اللخروف؟..اياهاباعكمن-المعلم

يسوىراسهانتظنهل(الدفترعنرألهيرفع)-المختاروخايفسارقهاكان..بدويواحدمناشتريتها-المختار

.0الميتاللصوصمنحتىفارغانه..فاسدةبيضة..معهتنمسمك

اللطبعصحيح..محمودياشويةاسكت..اللهسبحائ-المعلم..للقطةواللله-محمود

وهوفيقولنفسهعنيدفعانفييداللحلافىانيرى1..الروحتحتباعها..ماانهـليزيةلليرة.عادلولا..شيءولاللقطةلا-المخنار

منك.دعناوللكن..(الدفترالىيعود.0بالمالبيبيعهابوهاللبدشيم!

..جيدااراهلا..الاسمهذالياقرا-المختا!.."بيكا"للشركةاراضيهمباعواانهمسمعتوالللهاي-المطلم

..ليرات3دفعت..عشمهأم-المعلملماًن..مشاعمراءهذه..اراضللهمكانومتى-محمود

فقيرةأعرفها..لليراتالتلاثللهااينومن..هم-المختار..غدارحلوااليومعنهايرحلوا

..نكلةحياتهافيترللم..البععلىغرهمشجعواانهمتنسلا-المختار

..دفعتللكنها،ادريلاو.الله-المطلم..مختاريابالمالطمعواالناس-المعلم

تشترك!ناويةوكانت،الماضيةالسنةبقرتهاباعت-محمود..الترابمنالاتشبعماآدمبنيعين..ايه-المختار

..عنزاتاربع(،قرشكم"معهكانومن،نفس!هعلىيئمناحدعادما-محمود

يكفيألا..زعقلمنوافناللطبقفيعينانت(مداعبا)-المعلم..الفقيراما،شيءيهمهلاالغني..ورحلاخف!م

إ!..واحداحلاقاليشغلارأساةوجسدانعئدهماالذي..وغنىفقرقضيةلليست-المخت!ار

صاللحابودفعهمامجموعلياحسب..عالواللله-المختار..حكوميةاوراقومعهاللبلدمنرجعصالحابوالبارحة..اهلهيبيع

..كلامهمنأتأكدحنى..عليهالهاختمانوأراد

..02زائدليرة.5..حسابههذا..صاللحابو-المعلم..الفلدالىراحكيف..مقطوعةالمواصلات-المعلمم

.07يساوييروح،قضيةعئدهكاناذا..عليهتخفلا-المختار

..ايضادفعأظنه-المختار..!تعياولو

رابعة..ودفعة0.لليرة.4بدفعةوهذه..عليحلمك-المعلم..الاوراقعلىلهوختمت-محمود

..ليرة08شويةكبيرةهذه..افعلهاولايديماقطعواللله..للهباأعوذ؟انا-المختار

..الاراضيبيعمنيديهنفضمابعددفعهاهذه-المخظرآبائناادضهذ.،ارضههيماهذه؟ارضهبيععلىلهاشهـ!انا

..شيطانيايخزفياللله..يهودياجاريي!صبحانقبلاموتليتني..وجدودتا

قال..فنيقال..ليرة..2ادوصماالمجموعيعنبم-المعلم..وجدانعندهماوالله-المعلم

..ماللكهوتصرفهالذيالمال..منهاغنىعيشهأمواللهولا،عريضةطويلةاراضعنده..نعذوهلازملكن-محمود

..خير.اللهكترسيدييا-المختار..الزمانهذاعلىبهاوتقوىمنهاقطعةباعاذاكلانع

ذخلا!ريلزمنا..مختارياالمالمنكثيرالىسنحتاج-المعلميشترواانومستعدون..اغنياءاببهود..محموديا-المعلم

..اطرافهاكلمنباللقريةتحيطشائكةواسلاكغياروقطعلمان..السلامارضناعلىفقلالطمعركحنافاذا..كلها"فالسطين

..موجودةاللذخائر..ليالتدبيراترك..لا.لا-المختارولليس..اليومبعديؤذيماعلىالانفتحهافانالليومعيوننانفتح

غيرعندنايبقىولا..اللغياروقطعباللبنادفىالشبانيعودوايومعلىيحاربمنالرجل،اللعدوهاجمهاذاارضهيبيعمنالرجل

..الاسلاكقضية..يموتحتىحدودها

.."شاقكة"قضيةوالله-محموداحديجر؟لن..الللهشاءاننكرهمايحدثلن-المختار

؟ا..تمرحهل-المعلمصالج..ابابهاقابلناالساللجفوةهذهبعدصعتنافيأرضهبيععلى
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عمرهطوللملأقالر--.."اعاءاليو))؟.!غلطلاسعباسعمستعمرةفيتحسبناهل..شوبةغريبه..لا-م!لممود

..سلاححامل؟ذخماؤ،ممئ00يهودبلأ

..يجرح...اذدبدالسلاح:المثلقالكما-صاللحابوونهبوهاقرىعدةعلىأغاروااًليهـود..،غيرنا"تعترألأ-المعلم

حاللك"كيف))؟ماشلمومخما(صا)حلابيا-المعلمحراسةينظمونانهم..عنايرجعونلا(لمحمرابمبن))نرهمللمواذا

المه"اللحمد،حسن"..لالتودد،طوق-صىالحابو.0مسحمراتهـمعلىدا!مة

العبراني.فيماثسي..لأ-الم!مللن..مثلهم)*("هاشومير))نصنعان.نربرررهل-محمود

..وفيهـثممنهمصار..يومأربعينالقومجاورمنةقالى-المختار..جمعنالعااضعاؤطيكفينا

...بلعنهماطه،فيهمولامنوملا-صاللجابو،موجودالسلاح..فيهنحنبمادعونا(النقاشينهي)-المختار

..يهودقيابنالايظنكلاالعبهانيتتكلميسمعكمن-المختاراللىحاجتنافما.0واحدةيدكلناالخطروعند،موجودةواللذخميرة

ابنبهودية..يكونولاكلبابنيلأ؟نانيتمئىهو..لا-اكلما..استاذيااللهعلىتوكل..وغ!يرههاشوميهـ"))

(!محكون)..مثلكااكوشان"قريمدني،لمةني-ء،!ج+؟و..صعوبةلاقوالأبكونوااناخث!ى..تأصروا..لا-محمود

للشايجعلهـمولا،بلادنا.منرجا،ميئطعاللله(بجد)-المختار..نارعلىقلبي..معهمأروحلازمكان

..مجاوريرن،حينبعدسياتور..الاولادحلاقةمن.ننتهلمانت-المختار

قطهـرماالسلامعببهالنبي..جير"4--!ميطيةومن-المعلم0.يتأخر،1لن

..يجاورهم"صاللحابو"حسابانأرى..(الدؤترفيينطر)-المعلم

وأداحناالزمانووذاكمنأؤةاهماضهلوتتمنهالمه،1-المخهار..ئانيةشوية!فعانيجب..قليل

..من!م..هذافيسطكلمه..جمعلل!يتهوالمحه-المختار

الاؤكا!ل،بهـمفعاو!الرومان..-فالسبفيهميفيدلا-المعلم(ضحكسعال..اصوات)--

تنزرعفلابالملجومرجوههـاالقدور!ادضوحرثوا،وأل!روهم،فتلوهمافئهم..مختادياأتسمع..(الولدحلاقةيترك)-محمود

...ذللكومع..انانبهابإفيولا..تفضلوا..اهلا..(البابمنرينظرقمميهعلىيثب)..جاءوا

..المولىأرادهاللحكمةبلادنافيتج!مهمارىانا-المختار..اللطحانوسليم،وعباس،عساللحابو(يررخل)

يقتلهمثمواحدبلدفيسيج!معونبئلهمالرل!ولص!يثسمعتمما(ترحيب..يدخلون)

:ويقولاللجماد!طقا!راوا!روراء!ضنأ+ور!لمون..باللسلاحراجعينايشبابظننتكمواللله-متمود

..فاقلهتعالىورالير"وديوورز،اللهعبدياملمياجمسلونكانوامتىاللحلاقينعلىويلي(مداعبا)-صالحابو

ح!مسلموننحنوهـل..اللهعبديا،مسلميا-سليم"..السسلاح

..الملائكةنصرتهمالذيناللصحابكأزولنراح..جماعةير،

الدني!اتسعهمالا..مناهودا!يريدكطادريلاوالله-عباسى..!والسةالمس!راتيهودأيةمنظمةوهي،الحما/رسأشوم!يرها)*(

..ؤلسطينمحلىيزاحموناح*ى

طارحالله،وخرات،جميلوهاوجخءصبةبلاد-شذملى

..البركةفببها

!ف)):نبيهمقالما.تسمعأللم..بثهبةاهدافيهم-الم!لم"*:حديثاصسر

انشعيأ(01."او.رشليمفينكوسءالقادمالعام

هـذا.."اللقادمعامهم"جاءوماالثصنآلاؤطمرت-سليم

اليهودجمما..خياليكانمابعهرهالليهـيدي..سلإم!يالاحمالمعدمليشيء4مصلر

.0الارضاللىالناساقربوالتاجر..انسانايكونانقبلتاجر

مىحماعهيم!ا!رمرور-منوؤردمااللمسعةولىلشبامجطموصولمش-3----
اسطصابجولهقممااوولبمارحةاول..الاهصذكروعلى-

،استحقاماتيحفرونرحسبناهمالاوضفييحفروئ(لمهاشومبر))-رلبا!

ة(اللي!ودخ!ةيقلد)4لهصابيهودىفقالىدلأ"،منسصعحتىفزحفنا

اللعرب؟منخايفهو..شمعونيانحفرامرظاللضابطلليتني-

..داؤولياخندقهوماهذأ-"..

..؟المساءحتىاللصبحمناللحفرليش..طيب-دحصىمجموعه7

بيقدرواماقرشينالمنطقةفيضيعهذ!ضحكونلط..مسكينقبلماينامبقللم+-

ا!وااذااور!لميمفي!لونوماذا-صصالحابوؤجإزىالمها-عإ

.."المنحدةالمتسوللينتنركة))سيؤامون-ك!حمود..

مذاسيشترون..المتممولونانحئ..والللهلا(جادا)-المعلم

..سليمانهسيكلانقاضعلىدولةويؤللفونالاراضيالاداطدارل0ق.ء2

..المسيجينزلانتظرونلان!دولةيؤلفوالن-سليم

..وتنفذفترسمايديهماما..بأؤواههـمقوللهمهذا-المعلم

عمرهطولالليهودي؟..استاذيامباالغاالست-صالجابو
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..(..ركبهـمعلىاوامامهموبنادقهميجلعون،القاعةبعدبالربايبيعهاوسوف!دولهيؤللفقلندعه..بالاسم!قرارفكوما

افراحناوزادت..وتنردوناانشتونا..وسهـل!آهلا-المختار...شرده!بأنف،قليل

..هلايا..هلأيا..رجاليابكمعنهااز!صجهالتيالاستقرارلحياةحئيكوناناخشى-المعلم

..فرتجن!ارتفرحتكانظ-!أدمححابواذاقتهاكأسمنيجرعونااناخاف(أسيفارآشهيهز).."بخننصر"

؟..فرحتينصارتبهبف..اللالهشاءانخير-امجاهد..للهم"بابل))

السر(ببوحيتمطقكأنهقيمهلثم.ييتسم)-صاللحابوأضرتاللكتبفيالدائمةقرافينكاناسحتاذياالحق-صلللحابو

مناشياءانفسناوحرمفا،تحتنامعقوقناوبعناتبرعنماكلناسيديياحنواانهمالامرفيماكل؟!..الموضوعفيبابلدخلما..بك

..سلاح"قطع*ين"!نانشتريحتى..كثيرة..تشردهمالىنءويعودومنهايملونو!وففجاؤوهاالميعادارضالى

..اهـلاحواشتريغ..هم-2هـبر!هـوروتشميلدومستعمرة..الاراضيلشراء"بيكا"وشركة-المعلم

اصيعةونجئبابصا!حابنيوارسنأ..ىلي!ون-!أ!حابوقيالسلاحعلىوتدربهم..هجراتهمعلىالانكليزوسكوت،وكيرها

؟..صساللحيامعكمجرىوماذا(صاللح5لولد.يرتسبك)يلحظ)مريبةرائحةاللجوفيانتماني..والمستعمراتالمدارس

بهاانضربماجديدةسلاحقطعوانشرينا،وفعقنااللله-صاللج..خطرأيركطيكوناناض!انيعلى..(توجسمهم

به2لممكطاما-لأح..بهاجاوواالمتبابوآظن..(رر!ت)طو!ةرايتاللبارحة..استاديانفسهاالرائحةاشموأنا-محمود

صاكأن!اللبنادقمنرزموبيدهماللةصعيانبعضيدخلى)..المنامفي.."اتن!ورت"لابسساتوهناللسملاحعلىيرتمرؤنالمد؟رسبنمات

آلليورشانئىللذخيرةصغيرةوصناديق،بالقئبملفوفة..العسي..ا!طعق!جميصدقني(ليحاجبهيغمنر)

اليهيينظرونالملثمون،الحاضرينعيونالسلاحيسصننقطب..صغير..دارهمعقرفيسنغزوهمغدا..حيلكش!..لا-غبالس

..الابدولمذاترغيريبنللاء!انا!رلةوأهل،نتر!4بعيونوسوؤ!،المقدساللجهاداعلنوا!بالموسىيلوح)-محمود

(اعجابكلمات..الزنادطئقات..طاعتيترون

وهذا..ألمانيسلاح..أترى!لهللعاحبا-2مجاهد.0وا!ركيىبوسةم..نعيما(نلوللد)...نخفلا-مع!ود

..با!يهي(الرجالويصافحابيهيديقبلالوللد)

كثيرةانواعالىستحتاحوذ..عنوعسلاحلكنهامحامدالسلامةعلىلللهالحمد(اللجدمتكلفاقيفحصهو)-المختار

.(يرضحكونوهماللغرفةخةرجالى!4رنجفلت)..ابنييا
..واحدنوعمنتشتروهانالافضلمنكان،اللذخرة.5.

..صحتىاغبياءار"م..تقولونكماأراهملا..والله-صلللجابو

..بهظفرظحتىاللكثيردفعناوالله..حي!ةبالليدما-صاللحا!اجر..ثمهابئضعافالاشياءيشتروناًن!ثماصور..تجارتهمفي

ألساورفيهجماعةيااللسلاحهذا(لللمجاهدينا-المختار..هذايفعللاالعاقلى

قضىالننياللبناتمهـورفيه..وخلاخيلهنوخواتمهن،اضسواناوينظويعبس)هه..يبيعهماللذكرفهواللعاقلأما-المعلم

..جمعهافياللعوالرجال(المدىالى

!ى*ح!ههـحيح!استغلاىهوأردتهماكل..تقصدفيلعلك-صاللحابو

لم..حاموهواللحديددق..تجادملابسفيئمبهاانهم..غفلتهم

..هه..يئازضالالنا)فوذء-بلا(ئاهاز)-لمعلما

!ضاؤودع3طررءاهـطاوكلها..اسنانهفخلعاللضرسخلعاسترخصدجلاأعرف-محمود
-ءطم،للهواللحمدصاللحابو(اشتعلاللذياللجويرطب)-المختار

سلحنااذاونحن..المحظوريقعقبلماتراجع..شيءفي.لورطما

**س!شيئا..-الللهبفضل-نخاففلناللخطرعندواحدةيدأوكظ"ترفسنا

ل.!...فأخرواوللكنهم-محمود

....،ارضناسنزرع0.اللشمسغيابقبلسيأتون-المختار
!!..!!رءارط)رطاصهىمثلسنكون(بفرحيضحك).0بسملاحناونحميها،خير("نهامنونأكل

..يحميهشوكهالورد

051*نسانمغامرةصهع..اللعليقيحميهاو..(محمودالىيهيمر)-المعلم

اصبعحتى"لقرصك"مثمغولانيلولاواللله-محمود

....جسسم!ك

!!االمنعو!ماو!!الو!وديه!هي(يصيح)يدخدالولدوهو

..اللخيلراكبين..كثيررجالومعهصاللح..بابا-الولد

!؟!و!!دبر!ةا!لا!ل!حثوصهىمطلقيلهتوهوصالحيدخل..جميعااشعلتهمنترارة)

(ال!تحياتبعد..تلمعانعيناه،الوجه

طرابيشيجورجترجمة-..صاللحياومالسلاح..-محمود

..ضيوفعندنا..شويةانتظروا..حاضو..حاضر-صاللج

!!.يواله!ئأواكض!لأ!!و!ال!و!ي!هىبخياللةالتقيناراجعونونحنالسلاحاشترينا..(متسانلةنظرات)

..اصوات)..نسشقبلهمقوموا..قبلواوفدفعزمناهم،المجماهدينمن

ايديهم،بينيسعىوصالحالمجاهدوز!يدخل،الخمارجمن+لرحيب

...ةأبشكلالرصاصأحزمةصدورهمءلى،واللكوقيةالعقاليرتديبعضهم

ا!دا!دارمس!ورا!الثيابفيالاخروبعضهم،المسمعاتخصورهموحول،البلضء

هههه!ههه!ه!ه!ر.هه!ى،-!7+!هههصدرعنلهميتخلو!و،المضافةرجاليستقبلهم...نلثمو.قديةا)بدو
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..ارىكمارصاص!منلاكثرتتسعلاعينكوللكن-صاللحابو..غلابالوطنحب-المعلم

(يضحكونا)صعنندافعخ!وأهالينمامضاربناهجر!اونحش-2مجاهد

لللسلاحمخزنابنينا..الكافي*هـادالاتتدنا.نحن-المختار..رمختلياضعيف

..كلهاالضيعةاهلللدخولدكفيحتىو.وسعناه..واللذخيرة..والسهامةالمروةفيكمزاللتلا-المختار

..مخزنهوماملجأهذا..لا-امجاهدايدبافيداممابخيرنحن(بيدهالبندق!يةيهز)-صالح

.وماءوطعامفرشف!يه..ملجأ..نقولكما-المختار..سسسلاح

..مم!ت*دونوالله-2مجاهد!..الايامهذهفيالليهوديضايقكمألا-امجاهد

..بئخيهوعظمناللعاؤلقال-المختاراللذيكلبوابن..الويلاتذاقواوللهنهممرةحاولوا-صالح

..وعلمناوعانااللذيهو.لاستاذناهذافياللفضل-صاللحامسا..سلاحقطعخمس،اًربعغيرعئدناكانوماهدا..يعيم!ا

عنسمعنانحن..اكثرلاالنفسعندفا)عقضية-المعلم...كالاعمىالعشرليأناملهالسلاحؤطعيئلمصيوهويسكت)..الان

ناقبلللامرنحتاطفقلنا،ومطامعهمالي،ودغدروراياالمذابح...(!فلى!4ؤرح

..سدهالهواًمنهيئتيكاللذيواللباب..يقع(يتفحصه)..مختالىياالرشاشهذاأرنا-3مجاهد

..طنعاالمخزنفياللسلاحوسونضعون-2مجاهد..قديعلىصغيرهذا..باباياهذأاعطني-االولد

..و!مونامينمكان-امجاهد..السلاححكلعلىصغيرانت..الللهشاءما-المخننار

..قولكمنجربحؤىالمخزنفيالانناملنواللله-3مجاهدفيتبولتبطللما(السخرقيبها4!صدجدرةبلهجةأ-محمود

..للكمقلتكماملجأانه..وس!لأاهلا-المختار(يضحكون)؟..،4..رشاشاعطببكثيابك

رأبكما..حراستغعلىصاللحيقوموسوف-صاللحابو؟ىز!نألليس..عظيم..(لهجاراذنعلىيميل)-مجا!هـ3

(يضحكون..قبضتهيهـزوهوصاللح،وافق)؟صاللجيرا(مريبة،طويلةن!اتالمجا!لىونيهنجادلى).؟0با،يكم

ان..اخثى..حرأسةسيضعو؟ا(ورلجاريهمس)-ام!محد؟اليومالسلاح.توزعونوهل-امجاوو

..الولدهذاتخقنى..(لحيتهيحكوهو،يغص)-3مجاهد-..اللجديدسلاحيآخذاذاقبل(نصرؤطفلناذلمأما-محمود

الليومهذاتععناالللهيمحتاهلا!)آلاشثا(يشيرمحالليمشا2ش)علىويلي..(وشم،لايميناراسهيهزوهوأ-صالحابو

........-...اللحلاقين

..اللكلابمعحربكمفيل!!للقبمماشبعلينافصوا-صاللح..المساءهذاسنوزعه-صاللح

..يقصونعليناغدا..تعبونانهم،طللح2ياد!هم-صاللحابو..شائكةوأسلاكاذخيرةسنشتري..7حالنسويةينقصنا-المعلم

..اللكتيرعنهمللكللحكيتنشئتلو-امجإهد؟!..بئ-للاكار!رية!طان.نريدهل؟..اسلاك-صاللحابو

الالفاللنقاسللهمامتنرنمذسعل-رىنحيلحماعةلركعالصنهلئالعئعالسكنا،قم3محالمخعاهداللىيتسللا!يستطيعلنفانهوالا،اورنناذيااياك-محمود

......التانيةالضيعةفيوهيبةبيت

كذلك؟ألسي..!يوفكسؤخرسألصلع0.1ز!ام!!به

..ايضامعكسأصرسوأنا-هـحمودفنؤجل!،الاللاكاما..اللذخيرة،مضيةالانسنهـتم-المختار

مناقل!لا،النرةانطرمحمريقصلت؟إ..وأنا-عباس..عباسياالقهوةصب..اخرىقرممةالى

..الاياماخرالسلاححراسةانبعد3..موالااحدهميغني...للحاضرينالقهوةييصب)

يرلوح!اس..كوهـنيهمبعباءاز!ملتفميناهـبرارونمشي!(الاسنحساناصواتتهدا

اشباحا(الجدرانعلىريرس!امامهمنولصبالق..اذنالمساءهذااللسلاحقوزعوالن-امجاهد

كلعلىنوزعاللصبحمنغدا0.الشيطانمنالعجلة-المختار

الثالي(الم!نتسهـد)..سلاحهنساب

اث!نوه..حفظبلونالسلاح.نتركواألايجب-3مجاهد

وعاءالنارعلى.نفسهاالمضافةفي.التالياليومصباح)..امينمكانفيوضوه،ونحموهبالزيت

صاللج،ابو،المختار.تنوريوخبز،طاساتالارضوعلى،نحاسي..أعيننافيسنضعهواطه-محمور

(.المعلم
!ميصمىو!حيركأميحم!ء!كركاحميم-

؟..لليدعوهمالاولادارسلتهل-صاللحابو

فلاالاولاداما..بهمللطئتىالطحانسليمارسلت-المختار

..جديدئتيء!لعجب!لمتممسلكلفظهبمولآمبليامالمعلم.ادري؟ف!كلا!فئدالق

..مثلالشرارة-للكيخليهمالله-اولادكاناللحق-صالحابو

..اللهشاءان،عظيممستقبلوينتطرهم

مرادنا..الضيعةفيشاباحسنصاللحابنك،واللله-المختاربالقاهرةسليمانشارع

..بهنفرححنىشويةنستقر

"كمقرش"معييصيرمنتظر..مختارياكريماللله-صالجابو

..احدراهاماقرحةلهاعمل!*ى5!تدلةوالعاشممخافقممو

لهتكملانويجب،عليكموسعالله،عليهتأخرت،لا-المختار

..دينهنصفالمباشرحلمى:أرد.إت

..اءولالا..واقفةاللحالة-صاللحابو بنربيع

...لناتدفعاسالكاناريدكثت-المعلم ؟إ..لكمدفعتما-صاللحاًبو3!حي-ىميحيوا.عحيحيح!!ححيويح!ءحي
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ينجلمصاللحولدي..قهلموههل..وص!للح؟ماذا-صأللجابو..ماللحابويامالشوية!زظ-اروت،ر

..ؤتلوهوللديم!(كتفيهمنيهزه).؟إ.ايضامنهم..منكماناأديئؤصديكان،واللله(ي!تهانف)-صساللحابو

..ومحمود..وعناس-سليم..نعيناالممينعبديا!فاكلا!-ا!م

روالمماذا..شكلم...راكأ:كفيهذأؤهـأتهل-صاللحأبو..تئعانالمعينعبديرلمالقيناك(يضحكوهو)-المخ!تار

نحويندكع)..مت!"م!،رأا!لست؟..ادسحيفةالكتبهذهمنكمااشتغلتتركوني!..المستعانعليكمالله-صللحابو

،لللشيطانأرض!سأبيع..اسمعو!(!عتبةلحاوشقف..الباب(يقلم!م)تأتونثم،بهاتصرلمحتحبوبيو!،بىكة!،ارضيم!؟اررد

..هذهقريتكمعلىوأبصمق،اللهواءفيوأذر/هاحبوبيوأحرق.."المعينعبدويا،اءصمداعبديئ))

؟تسمعون..سأقتلهطريقيفييرقفاذي11و،سأرحل..وارحل..للبوبهـحتأجونوهم،أز!"فيا!إ.س:!ث!لنا-ا!طم

تقيل(صمت..-نطلق)؟ا!بروعمننموتاننر!رنما

..اللطاحون-شتريعمنسأبحث..أيضا..وآنانا-سليم؟..دعلتكماحبوبكمتحؤتوأللمأذال-صادحابو

..شيءكلازتهى..وأرحل..حاجتكعنحبوبكتفيضالذيالوحدلألك-المعلم

؟..معهمترحلادن..وأنت..(يمحركالمختارليرىا-المفلم؟أوكيلعليهمانت...الناسلربأدناسأ.نرك-صاللحأبو

ضميرنااله،بيديسأفعلهم،وحديسابقى..جميعاارحلوا،هباتركناكولو،لفسكا!يهمك،رج!،ؤ:قمنأعر!ث-لممالمه

،انهـزمدن،اهربلن..ولل!ن..اليهوديهزمناوللمهزمناالذي..بغداداولللشام؟أموالكوهربرت،أليهـود.!ئأ؟ذلارة!ظبىءت

سرقيلئن..قرير"ك!السوارعلىا!اموتلن..ارحللن،اياسىكن..أفعللم!ليزأدمازلتوما-حافيع5ابو

وجهفيفبضتهر،ز)...أضوهـو/نيابلي؟ن،سلاحيالمحدوعون..اللهشاءما..نادم-؟،رالمح

احفادياتسمعوفىهل..موجودىاناأةانلآنا..(يراهااشبا.حانفئرانتآكلها!ذيبسلاح!م!ا!علان؟ريدنيرودذا-صا.نحابو

..اورشليمفيالفادم؟!امتكونوالن..اشعيا..منه!اندة!ل!ل!حشراءعلىيندمء،كلى؟يا-..ا،ى،فىر-جم!

..نذ!بدعنا..هيا-المختار؟والليهود-!احمتمار

..هيا..اشواكهعنهنزعتاذأالاالصبار.نينيؤكللا-سليم؟كلابشويةمنون3تحالم،اليهوددكمفعلوماذا-صالحاو

اين؟الى-المعلموللكنه،زمارمنالضي!-"كملىخركتءمالحطاوتكطلوواأته

..الموتىندفن-المختار،حالكلعلىوانا(المعلمالىينطر)..كلمةلييسمع!،عاقفىأد

..الشمسفيرائحتهمستفوح-سليم..عليؤواهالذيأء.ر!!

رائحةتكونفلن..لللشمسدعوهم..تدفنوهملا-اًلمعلم..ارزنقدرحتى..عليكيقويهاللله-المعلم

..مكانكلفيانتشرتاننىاللخيانةرائحةمنانتنإلونىموجبلا..برماعةياالنبيعلىصطوا(اللجويلطف)-%طتلر

شيءكلذلكوبعد،بحيرضيوةنامعنفطرخلونا..الدن!مهذا/كل

خشفهزديمدمشقجامعة..خر.نسليموالله..يصيرنأزكيبالى

هل،هماين..(عابساالرأسدسمت!با"طئاسلبميدخل)

.عسييسي!م!سسيح!هى!ييهر-..!)...شىناذااض،الحليباكشف؟دعوفهم

لم!جامجبيئالئشردارفيرمي،اصابعهيحرق،ساهياغطاءهعنهويكشف،ألوء،ءالى!برر

(..ألارضالىبه

رطىتقدملأنر!طر..لجعنهمأللله..أصابعيحرقت-سليم
..الضيفألاشيءكل..لا-المختار

غيرجمر،منستعلمونوللكنكت،اؤولكيفادريلا..هه-سليم

-!ةالو!لآد5أعا!وصأمن!ذا.؟تعدمواامااذا

-.كأ
؟..جديدهمصيبهأى-صاللحابو

؟..!كجرىماذا-المعلم
الريماويا!لهعبدبمفلم..المجاهدون..(وساعاع!ونافببهم!جيد)-سليم

.؟0ساكروأ-المعلم

اللعربيللنضالالثوريالتطوريوضح؟..فطورغيرمن-المختار

انهمالللهادع؟..لهرافهم.لحزنهل،ؤ)يذهبوا!احصاابو

أالثورةوحدةالى،الهدفوحدةالى،الصفوحدةمن..فتميئا!يسردواللم

هـ..اكسرفواللقد-سليم

االى.؟.خرست..تقلم.ةماذا-صالحأبو

افواحدةا!ربيةا)حركةجميعايتكلموننم..ينهتون)..اللسلاح(سرؤوالسليمضببهو

؟..بهمظنناهذا.؟.سرفوه،ا!سلاح-المعلم

الحزبيوالمنطقوالتجربةالعقيدةضوءفييناقش..والشهامةالمروةويلعلى-المختار

..-....اتصورممااكبرالمخازنفئرانكانت؟..أرأبلتم-صاللحابو
مسألهالحاهودواهـعهمنابعه

في..انكليزليرة..2ادعلى؟سفي

الواحيدةالعرديةالحركة10.واحدةقطعةولاتركواما-المختار

؟..لهمينتفهوااللم؟..يحرسونكانواماذا،والحراس-المعلم

سى-سمسسى!حى..!ذلحو!..ذسحوهم(!مولمثه.فسيل)-سليم

للأ7


