
عه...مير لمبهـ

صمدعملءنوافرفهمفيمنصأمدابيتفكاردفنوالعنةور:!هماا-)صخث6ذاق1...مرلعواا!!

لعقولاوا،المهذبةاتالمينبرينو،الداجنينللصيدااثملىةفضمح!صىصه!مح!ضهرأ-...!عى-سيهم

لم!مسسسير".".اجحةاًلرممصع!حمشف!ء!مع

الىواستمعبعبمياهالونوجهفيصوتكنرلمحعلا-عزراهارون

اكثرراسنارفعئالقد..ضا9عرخصائصخلاصةيرمطيكانه..نصائحههـزرا

...بناحلماذادانظر،ينبغيممانتمعون

علىخيامهمنصبوا،*ومقوتلديهمليس،اواقون...-اًلؤةىزيلصمو

..سيرحيثظعا!اتحملالسباع-هاروقخرونوآ..8د،و!فيلىعب!دميلاد.فالدتى*الان!خى،ص*
الطريط

...لنايحملمانرىدعوذ!افادمرجلهـذا-عزراشدرا

علينا.يهضدقولك!نهلهيحملهماان-الةشلىإجمان

وانها،ي!وهطعاموالطعام،ء،،وهءالاًلمال..بنىيا-ءزرامسعد

..لبعضبعضهموسطاءا)ناسيعقوب

ىلحصا(علويهوئكتفهعاىمضاعهيحملبدوي)

تلميذيفانهعزرايفعلهماوارقبجيداعي!نيكافتح-هارونالمئظر

..يدبماربيةوحولهمنونب!ضتالارضفيانغرس،ءؤ*يمةلممبارةههبمل)

..وغنمتالل!ربيايهاسلممت-عزرابعضعليهاجريتو!-!.باللقتبءغطلمةنواؤذه.الاعشماب(

تريد؟ما..ودمتسلمت-اللعربي."سكنايكونبحيثالضحديلات

العيالبعضوالجار،جيرانكمونحن،حاللنارقةتعلمدمد-عزرايسارءن..الشوكيالصبيروانممجاررملبلآتلال:بعهدمن

سؤاله.عاربكلحقزكفهلمذا0011(..وهمبمباباطارالمسرح

الموصوشكهوفو،وكناتولطهـيران..هناكانتاسمع-اليعربينقيلمةوهـي.جارح..حدهاالىانظر..بلمطة!ذه-هارون

!فكمباواعترضضمااللطريمقعلىبيوتكمنصنتمواجتم،جحوروللحشراتخاز!ةامامهاتبدو،الاسفنجكرةوهذه..ح!ئما.نفسهامنوواثقة

ىابر.كلالممتة؟بلظةبضربةالاسفنحكرةتقطممانتستطيعهلول"ن.!"عش

لسبلىالغزوجاءنا.منهطردناولكنوكرلناكانقد-عزرا..رة3مناكثر)!يستوالكرةص،دةاللبلطةان.اورءطيع.-الف"ى

الطريق.حافةالىبناورمى!احتهكأ.(اًلبلطةي!هـل)

؟؟عبابهفي-ويحك-متاولهصبرتؤاللا-اللعربيذدنكحولأضطاللكرةاًنردوسوؤطحاول..حس!نا-هارون

وانتوامثاللك..بالموتمعجبالناسكلما...اخانايا-عزرا..انفكاصابتوربرما

.والثروةالبيتمنلنابديل.هوب..واحدةضربةسوىتحةمللنانهاترىسوؤط-اللف.ى1

..قليلوزاديم!،طويلةمكةالىالطريقولكن-العربي.(السهزاء..حس!اءصحنويصيبيخطئها)

رايتوللكن،يكفيزادا)ديسناان،أكلهاث*يئامنكاطلبلا-عزراعليهنحنماهذا..والتواضعالمرونة؟6نبميراارأيت-هارون

به.البركشيئامنكآخذفقلتاللحجاحس!بماعليكإلصدرفيبرلشمنلان.انفس!صاءنةاين؟مرلط..اليهـودمغثر

..ف!يهالكاللهباركخذ!ا(باللصرةاليهيرمبم)-الل!ربيفلاالقبةفينجذناذلك،ا،مهنجةفيففسهيجدخىعنهيزحزح

الرمن.علىيفسعدلاماالامنهااريدلا-عزراوابرزتانفكرفعتاذا؟ا!رياءتفعلو!ماذا.احدعا-هاينافسنا

التمر.منوثيءثوبانفيها-العربيفخووكنخلمسخطفكوربرما،الء:يسةورجالنلوالتتابكطمعءمدرك

اللحاجتمران:قيلؤقداكلهوالتمرقاقبلهـهـاالثوباناما-عزرا.ا!رحاشيةفيحارء"اوجطك

.للداءشفاء..ذللكبعديس؟ميمقلنالانح:اءعلىظهرياءلإاداذا-الؤى

.(يبتمد)ص..هيا..با!صدقنطقت-العربيحتصظهركينحض!ان..للكار!دهماهذا..ؤماما-هارون

ولا(يضحكون)..هنامنطريقكفاجعلترجعحين-عزراةالاولىالطبقةمنبئنكتشمعرانيجب.4فيطبيعةالانحناءيصح

.بربركاث!حفناانتنسا!إالالضصاقهذابالأرضملضصقةالاولىالللإقةوهل-الفهى

تفعلماارأيرت.راضوهومتعه4ل!له...!كذا-هارونا!طبقاتنحملنحن.الارضخميرةمن"صبحاناريدك-هارونا

تحب.عمالكفيتخلىكالزقرأسهرهاتنفخاكلماتبضع؟اللكبرياء.غرورهاعنوانفيتزولولكنهابنا!ازلة/مرحادها..ؤوقتاالاخرى

(يعودثملحظةيغيباللفننى.!كريةموسيقى)الاخروناها،لهاالحقيقيالماللكهـوالعروشتعاؤبيقنمهـ!اللذكيان

..ثانيةمرةعنكيسألالمجوزالرجلجاء-الفتى.احرينلمسوخالساحةيخلونثمساعةامامهيهرجونفمسوخ

؟1هن!م!تانيلهت!قلالم؟يريدماذا(منزعجا)-هال!ونالفرجةمتعةمنحهىأوحرمونااوراحةاحتلوااراهم-ال!ى

..يراكاناصرولكنهلهقلت-اللفتى.عليهم

ينطقفلااكلمهاليهاخرجحين.يهوءوحقعجيب-هارون..مثلهمن!جاناردنالاناذلك-هارون

!إمنييريدماادريلا.صامتااليينظر.بنئ!يءالطبقة..ندعوهاكماالاولىلطبقةامنلنكونخلقظهل-الفضى

حليبايشربانابىللقد.لكبرياءاشديدبدولكنهسالفتى..أ!الاقداملبد،كاالتي
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نااريدءولكنشئتاذاامسلارر"لبااقرئه.لكاهبهاذيسفيلىا.يترخلاويجصانوأبى.للهفمدمته

لابها.يعيضرمهنة-نعلمالا..مزعحانه،الفارليقذاامر،ءيهـوهوحقعجيب-عزرا

؟اـلكاعلفهانا!اردتطعامهعنعجزتإلكيبدو-اوء،جر؟ووارونيامزعجابة،راه

ولابظعامكليحاجةولاا!طعامجمنر!ف،ماررينا-ال!ىالاربعةجاؤزانهمع!يانفسهيجمدانهيرنئصق،؟الذكي-هارون

عشاء"ن.نفسهمنيخجل!نيجبكان..؟اسض"مثلفيعجوز،سنةالالاف

..؟سيديياكاحتمهوارأيت-عزرا.لصبيةاالاعيبويدع

تصبححىكتفيهبئالسوطا!بسو!ط..والله--ودحالةاجرتلمعدروعوعليه.فرتهرايتلو..،رائعحصلمنالهان-الفتى

.كالترابنفسه.الشمسفي

نفسثتتعبلأذاولكن.اريدءولهذا.يمداكسلمت-عزرابعيد.زمانمنيموتانيجبكان.برافةثيبفيمرج-عزرا

.-وطمئةيومكل!جلدهالباعكاحدبهوكل؟ضربهديالسمخ!يفة.الدروعتلكفبميموتحتىللعبهعنيكفلن-!ارون

أفينثطعبيدكأحدمعبسلسملةافرنه..هدامنوخ!ير-هارون..عنايحلبأن4وا!نع4ايىاخرج-عزرا

طباعه.ويتعلممعه؟منيءلريد..مهـاذا..ولكن(خائفا)-هارون

الفنىهذااكرن!"،نبس))-،..الرأيوايالههذا-التاجر..اليهاءرج..ادريلا-عزرا

..عبيدناباطوع..عنيانتاذهب-هالون

يمانع(وهوالعبيمداحدمعبسلسملةالهيزىيصفد)طلبكلقد..عن؟يسألللمانهثم..اراهاناحبلا-عزرا

صندوقاحمله،التجارسيدياالحدمةمنلعفهولا-هارون.انت

.الارضالىيلويانهافيلفابيركبمهحولوضع،ظوهـهيكسرإ!المز-!جار!بر،ز!رزا-هارون

وحمله،حريرصوقءلماهـهعلىضع!"عنش"يا-!جرا..الفرسانثببيرتديشيخوا!4..طباث"يخالكنبماداهو-نىالفي

..!ميلناجمي..شيوخاكانوااذاوخاصة،الرشاناكرهانهـا-هارون

الطيبجرة،ويلكوامسك(للفتىويملإهاجرةيحمل)-عزرا(يصرخان)

الطاعة.نكلنكيفتعرفصش..عناحل..نحااذهب-ءزرا

وحمله،حريرصندوقكاهالهعاىضع!"عن!س"يرا-التاجر.نريدكلا..هضامنارحل..اوف-هارون

!إالعنيدمنلديكمااكنرما-عزرا..بطاقتهتركولكنهذهبلقد(ويعودابىبمنينظر)-اللفتى

اعلمهمبهمجئت..الغناءالىيمليلون،كسألىوللكنهم-ال!اجر.(البطاقةللهيقدم)..عتوانهعليها

نا!عا.شيئا..عنوانهولااسمهاعرفاناريد..لاوجهيعنابعدها-هارون

بعيد.زمنمنيفعلانيجبمافعلت.يداكسلمت-هارونوج!هفوقواهلمنابايدينادفتاه..يهوهوحقمزعجشيء-عزرا

،ويضحكونالطبوليددونن-ائ!مبينالاكواخفيجالسمينالا!ورهما)لاياتيناولكن،بسلامويموتيرفوقفلا.منهخلصنا:ودلنا،اكراب

ييض!اللحضارة.المتمدنالعالمبينما...الهندجوزعليهـم9تسافطوالقرود.ايضالامعةوعدروعليهحصانووق

.الاهـرامبشاءعلىاجبروهم!نالفراعنةيخطىءلم-عزرايعر!ونلاوبعف!،يحيونك!فيعرؤونلااك،سبعض-!ارون

!؟عجائبهابناءعلىاجبرتكمحينبابلاخ!ت،وهل-اناجر.يموتونكيف

وجدداانناانكرولا.متطوعيناهابرني!..يهـوهو-ق.لا-هارون..شيءكلرغمذبيلشيخولدن4-الف"ى

هـذاأءطيتكلذللك..الراحةتعودتاجسامنالان،الصعوبةبعض.عيدالح!لقافالةهذهانظروا..العجوزمندعنا-عزرا

والظاعمة.الجدعلىللينتنط،اللقى0.بالعاجمحملةافريقيامنآنيةانهابدلا-هارون

فعلت.حسنا-التاجر..والحرير..واطيب-غزرا

..منكخجلولكني-هارون..العاجتشخذكببفارنابنيياهيا-هارون

؟ولذا؟خجل-الت!اجرالطسرققطاعمنوحرسهوه،الاميالالافحملوهلقد-عزرا

فاخثصىالملوكتجالسرجلوانت..اولدقبامرشغلناك-هارون..الينابهاوجا؟وواللشرطة

لطديبه.تفرغالاحتىوص،كواقلأب،ظهركاحن..رو!4للامراتخذ-ووارون

..نؤدبهعندنادعه-عزرا..يحملونفيماطمعكلهمتظهرولا.شحقةالىالكمبيالةمثليكون

ال!دهذابهوكل..عليهقلبنا/رقان!اخافولكن-هارون.تترددفلاعل!يهماعينكوسوف-عزرا

رأيكأما،يضربه..تيئااشحذلن-الفتى

القافلة.عنالعصرهذاا!صل!"عنبس"يا..حستا-اللتاجراقريقي!اعاجانه..الكبرياءهذهعنكدع..اوف-هادون

الداخل(الىيحملانبماوالعبدالفةى!!فعانو!اروانعزرا).بهالناساولىونحن

سلمت...مولايياسلمت-هارون،عزراتنبعثالتبما&سمكرائحةتغيرانلكاانللقد..وا!يب-عزرا

الظفلة(خرج).ثيابكمن

شحذنماماأرأيت(بس!لاسلهاللعبدويقودالفتىيفك)-عزرا.تصنعمالمحأرنيبوااقترللقد-هارون

..والحريروا!يبالعاجمنو-5ل،مطيع-عبد؟المرةهذه(بالسلاسلالعبيديقودون(عهوا."التاجريدخل)

بل!بد..و!دولكنك؟شيئاكبركعلي!كاجدىهل-هـإرونملوكلهدا؟تومن،افريرقياوسىيد،التءاربش!يخاهلا-عزرا

ولااج!بالمنذورفاهاصناعةانها...هارونيابماسلا-عزرا..بالطاعةالزنج

.واحدةساعةفييرخقنهاانتنتظر.شيءالمرةهذهللكعندجم!ليس؟تريدماسلتاجرا

انضمفسوفالصينهنوصموئيلشمعونيعودحين-الفتىاناريدغلاملدبمماولكن؟شيذااررهـمنكانيقالومنسعزرا

الليهما..اًلصناعةوتعلمهطاعتكعلىينمثعأ

الفلاحيناخلاقتتعلمانلكبر..الزراعةت!علمبل-هارونأهوواين-التأجر

بك.شبيهةفهي(يديهب!قالف!يدفع)
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ففط...سعداءانكماقوللكن..ابدا،لا-مسعد.عملاًنه..)-ءن-ا!فتى

.ننامانلريد..كثببرالترئرلا.-يعقوب..عملاالليس؟فيهنحنالذيوهذا-هارون

..طيبانهيبدوالرجلهذا..اسمع-مسعدالانحناء؟هذاكلبعدقامتكترفعانسشطيعهل؟عمل-الف"ى

الطيبين.الناسمنكثيرارأينالانناهنانحن-يعقوب..تكونكيفير!مكولاملكيي!امتانلردلت-هارون

؟ونتعيش!كيف-مسعد..وصموبلشمعونيعودصشهناد-أبفى..حسنا-ال!ى

ونعيش....يدناونمدالطريقعلىنجلس-هارون..البدايةمنذالي"ماازفمانيجبكان

نعيش؟فانايدناومددناهكذاجلسنااذا:تعنيهل-أنسليمعليناا!سدللفد..اكلمهو-وفشمعونيرار!بماحءن-عزرا

..جميعاعشناهكذا-هارون..الاحمقبسلوكهابناءنا

لوراعب؟اتلاؤونولا-سليمانلحمقطعةوراءنجربم!وانتنفسكتحتقرالا؟!ا!صيد-هارون

لللمهرجينالساحةاخلينا..اتاعبانلقىوواحدانناؤسلا-عزرا..السماءفيمعلقتانوعيناكالنهارطول.لركض..؟!اودبة.زنلا

عليها.يتعا!ون...شمعونيعوداريوم-الففت

..للذيذشيء-س-لميمان..رألسهأمفيوع!بناهالااليناشمعونيعود)ن-هارون

..ايفاومريح-يعقوب..اصوا/،اسمع-ءزرا

الا!طاربرمةاللظهراحناءان..السهولةبهذةالامر/ظنلا-عزرا..عادااظن!ما-ا)ؤ"!

سهلا.شيئاليسسنةبتصروهمايريدانماواعر!وصموبلفتممعونارىسوف-هارون

..ذناسعداانتم-راشد..هذاالفاضح

..ويرعجطعديطيرترددهرءارجلاانلولا..نعم-هارون..الافلمخصرة..اليهمانظر،اوه...لثهرونانهم-ءزرا

ينافسعكمفهلالعتبةفيانكمولءلم..منكميريدماذا-راشد0..ونه-فمليون..مايون..الفاعشرون

!؟عليها.سوداءبذلاتيرندون.اشخاساربعةمنجماعةفدخل)

الناسفسونناالعبةنتركانيريدناالعكسعاى..لا-هارون..(..التوابي!تكأنهاكلالنتغريبةسفرحقائبو.بحملون

الساحة.على.وصلنا..ها-راشد

والله.مجنونرجل-سليمان.!نقيلةاللحقائبهذه..اوه-سل-هان

ءمرهعجوزوهوحصانلويركبدرونعايرتديانهوالالعنسعزراً..انكسرفداضلاعياحداناطن-يعهوب

سنة.الافاربعة.ن!ممنالسلامةحتىنذءـبدعونا..كثيرانبتعدللماننا-مسىضد

..طويلزمانمن2يموتانيجبكانسليمان..واحرةخطوةاتحركلن--ليه،انكا

.يعودو!كنهبايديناهددظ-هارونوراء.لم..كانواالركضعناءانفس!ميهـلؤوالن..بأسلا-راشر

...ثانيةمرةادونوه-!ليمان..سالهمحاجةؤل!،خذوهااومدالارضيريدون

.يعوددائما..جدوىلا-!اروناقصىفيالاولىوالجماعة..المسرحيمينعلىاللحقائبيصفون)

..متامرينوركمانبدلا-سليمان(اليسار

افوله.ماهذا...ير!وهوحق،51-عزرا!فهحملتحبناخطت..(حقيبتهفوقديخمهـد)-سل!بمان

!م؟احدابهذاتقصدهل-الفتى..اصغرواحدةعنديكان..الكبيرةاللحقيبة،

جنبك؟فيالت!الشوكةحكتكهل،وانت-عزرا..ضروريةاشهاءكلهاانوالاللعن..(ايضايرنمدد)-يعقوب3

.يكونمانرىشمعونيعودحين-اللفتى..تأخذوماترككللم.،وررفلا

،خاصلناستطيبالحبباةانارى-مسصمحدايضا؟هربتمانتموهل.اوه..(الاولىالجماعةيلمح)-مسعد

.اللعجوزالفارسا!كرواولكن..ربرما-رون1وو..ز،ربداؤمانرن-هارون

.الغرباءبامريهتمالنهولا.رمروولانحن-مسعدإ!السفاحون..ايضا3مديارمن3مطررو-معد

..يزعجهمءجوزاوارسا2قوملكلان-ووارون..اذنلغيركماللساحةاخليتم-هارون

وللكنهم،شبابفرسانلديناكانفنحن..ذلكاظنلا-مسعدصتىنكرمهمزلناؤما،اضيوفتاكانوا..منهاطردونا-هسعد

منثيابناننزطان،اللحظلحسن-اواستطعت..الساحةفيأواما..العتبةلناوتركواالصدرفيجك"وا

وهربنا...المتث!نجةاصابعهم(يضحكهارون)!2

.؟الحربفيمات.هل،اللعجوزوالفارس-عزرا؟!مناتسخرهل-مسعد

..قرسايكنلموللكنهعجوزينال!كان..ندركيلا-مسمعدءريباتأجر.حسنا..قد،مةقصهيذكرتولكنلا-هارون

صصانعلىيحه-لاناحذروا..لكماقولهءاهذا-هارون3شريعحماركوالله:اللغريبقالفليلابههـىفلما،مكاري"نصمارا

اليكم.يعودثمودروع.سريعحمارناوالله:الغويبقالاخرىمسنافةوبعد.المكارجم!ور"كره

فقدنبتعدازهضوااللاخرين(نصي!"كسنذكر..شكرا-مسعدحماريان:تقولانمبلعمنهانزل:وفالالحمارلجامالمكأريفامسك

قليلا.ا-نترحنا.سريع

..امرنافينفهردعذا-داشد.المناسبالوقتفياللجامنمسكلم..تماما-مسعد

..واحدةخطوةامشيلن-سليمان.برلملمصبةافنعوا..بأسلا-عزرا

حملها.علىاقدرولاثقيلةحقيبتعه!-يعقوبوهمكثيرةنعالهمانقالوا..اللر"بةمنطردونااليوم-مسعد

..ايفاتعب،والله،5وانا-مسعد؟هناتفعلونماذاوانتم..اليهامحتاجون،

صدورهمعلىسواعدهمويعقدونحقائبهمفوقجم!يعايتمددون)ينافسشاولا"دراللهفينطمعلا..لعاللماًعتبةفينع!بش-عزرا

..(الصيدملابسفيوصموئيلشمعونيدخل...العتبةعلىاحد

!؟يضااالتوابيتهذء-كلشحذتمهل...ماذا-شمعون.سنعداءانتم-مسمد

..بامواتهاجاهزةتوابيت(يضحك)-صموئيل؟تحسدهل-هارون
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لجسدنو%جروحناالصحراءهذهفيالتمتللقد.!هاطردتمالتي..يتحركونولكنهم-شمعون

الابد.الىيسبتريحانموسى..يؤذونلاانهمبيمقهتملا-هارون

..ثقيلانه.حملهفييرغباحدااجدلاوللكني-هارون؟وابيت3البجمعتهتمبداتص!-صموئيل

!إاصلانقلهمنفائدةارىولا.اللعتبةمنحتىطردوهم!..مساكين-هارون

الانظارويلفتحركتناسيعيقانه؟حجمهمثلفيلإابوت-عزدا.صقامساكين..اوه-صموئيل

الفا.؟يتمددوااناغيراخرغببئايفعلونوهل-شمعون

؟ااذنتتركونههـل-صموليل.وكفىيتمددوناًنهم..اظنلاسهارون

موسىجسدحملالذيوا..نقلهفكرةضددائماكنت-هارون.منهمامسكنهومنهناك..مسابمبناظنهملا-الفتى

اًليها.يعيد.ارضهمنأحقاذلكتظنهل-هارون

اللذبمماوهو،5اورشليممنموسحملمناعرفانا-شممون...اراكماكمااراهبل-الفتى

..اليهاسيعيده..غلامياتأدبا-عزرا

!.عناوليحطه،اذنادعه-هارون.اليومهذابجدعملتلقد..صوتكلرفعانيجب-الفش

)يدخل...اورشليماهليا.يهودمعشرياا(ينادي)-شمعون(سلسهمنيجرهبالعبديأتي)

اللخميرةانهم..هؤلاءالليك(بالمسرجيحيطون،صامتينتباعااللناس.وعبوديتهبسلسلته،تامعبد..لنفسهشحذماذاانظرا

راحلوناننا(للشعبا.عليهاذلليلاانتتتلوىالت!ه!للارضالحقيقية؟!عزرايابهتفعلوما-شمعون

..اورشليمالى..ويشحذيقفأنيخا!"ل..عليهويشحذسيركبه-الف؟ى

..نسمعونيابالشعبتغررولكنك-هارون8؟دكابطثراوتسكتهل-هارون

به.غررواًاللذينيعرفالشعب-شمعون..هارونيادعه-شمعون

.لنا!علأواللىتنحازفسوفآن!عوربكمسمعتاذا-عزراصيدكوبندق!يةبظلمبعتكبرمرهخطفت..علبناجرأتهانت-هارون

للعاللم.رسفنهاالتياللخريطةدعيرؤاانيرضيها..وكلابك

تهاجمكيفاثريلا؟الخطةدسمتهل..والخطة-هارون..شمعونياكلهالجنستفدانت-عزرا

!اخطةبلا؟!فسادجنسنااليهوصلمابمدوهل-ش!ون

الرقمؤانقنا،الخططنرسمسنةاربعينبقينللقد-شمعون،الارضخمرةنحن..الناسخيرتراناانيؤذيكهـل-هارون

..الهتالنشيءكلونسيناوالهندسة..اللطبقةاننا

الم.سلاحل!ولكنمتحمسونانهم-عزرافيموالزرع.الارض.مصهاالتيالسمادكلقةان!..-الف"ى

.ثمهمعونيالببهاانتمجزرةتكونسوف-هارون.الابداخرالىىممادايبقىوالسمماد،والنورللئمسوجههويرؤع

...خسرعلا.اتئد.العقلالى"ارجع-عزراعنا،قارحلالارضقيرابيديكنلوثانترريىكنتاذا-هارون

..موسىتابوتفيهاحملنامعركةكلفيكنا.ننتصر-شمعونالينايأتينا،الملوكحياةنحهىهنانحن.تنعاءتراببأييد/بئولوث

..الزماناختلمفولكن-هارونحنى،.دارالنانعرفولاالارضفينتيهجيلمنذ..تاءبرلملاطعامنا

..الناسوتغير-عزراالرحيل:خادونجئهـتموعرفناهمالناسوعر!نا،المكانبنااستقراذا

الذكبحمل!الشعبنفسنها..يتفرلاواحدالشعب-شمعون!.الرحيل..

.التابوتاحملوا...صابراالتابوتدهله3على؟بالصيدالصبيائيالتعلقهذاما..شمعونياوانت-عزرا

عقبهينفتحيرفعونهوحيناتأبوتلحملرجالاربعةيهـرع)صيزنلابائساعصفوراويلاحقاللطعامطيبامنيأنيهماءاقليتركهل

الحقائب(فوقالثانيةالجماعةتستيقظ.ودروعاسلحةمنهوتسقط،!درهما

،السلاحاحملوا..للحماسنننامؤيداوجدناالان..ءبشرىهذهاختلطولكنهالملوكطعامذفتلقد.تلومانلكيحق-شمعون

ولتنطلق(اللعبدسدسلبهاويهـتراللبلطةيتناول)الدروعوالبسواحيانكممثلعلىمقبلانياعرفكنتلو.الصعالليكبطعاممعدتكفي

.الملوكونزواتالتجاردناءةقيدتهاللذيالانسانايهامعنااذنليفخير،ءكانكلفيواحدالنلان.اورشليممنخرجتلما

.الانمعنااللعجوزالفارسيكلناناتمنىكم-صموئيل.اورثلميمارضؤوقظهرياحنيان

اليه.سنحتاجاناادائمااعلمكنت،عنوانهمعي-الفتىتكونلن0.نتلاءمانفيجب،صالايعلىخرجنا-ولكنا-عزدا

جميعا(يخرجون).منااذكىالدنيئةاللحرباء

..جميعااذهبوإلقد-راشد.جسدياميزفلاالامورعليتختلطحبتىاتلوناناخسى-شمعون

..بيتهملناوتركوا-مسعد.الاخرىازواحفابين

.سيعودون..الابدالىذهبوااظنهملا-يعقوب.الجحيم.حياةاستطابواهؤلاءفانبالرحيلنناديدعنا-اللفتى

مقبلون..السلاخحملواكيفترأما،يعودواين-سليمان،اجسامهمترهلتوالكبار،الضيهفيالصخارنمىاللقد-صموئيل

،.مهايرجعواوللنمجزرةعلى.شمعونياالناسذاد..نعودانلناؤ،ن

علىواهوىلمظةالبحمل؟اللهائلالرجلذلكتم4رأهـلى-راشديكنولمموسىجسدفيهالننابوتحملنا،خرجناحين-هارون

قوته.بكلالسدسل..نعودانفيتنافي

..لنازركواماننظرهيا-مسعد.اجلهمننعودشيءلنايبقفلمنملكمااغلىحملنا-عزرا

اشياء.لل!سانالامانةمنليس..شيصاتلمسلاسيعقوبفيلندفنهسنةاربعينحملناه..؟موسىجسد-شمعون

الاخرنجن.لهنريداننالولاقبرهحرمةننتهككناهل،فيهاماتلتكبمااالارض

وديارهم.الحمقىاثلياءورثناوقد..يعودوالن-مسعد..الابديالسلام

..بعد!الاحدنتركهافلانحنحريصينلنكنوللكن.-سليماناحملوهلتقول"؟.نيوالليوم.فحملناهنحملهانآردتانت-عزرا

ويحدثونالنافذةالىالبابمنيدخلون..الهيكلفييتجولون).بهوارجعواثانيةمرة

..(..اصواًتابالارضيذكركمظهوركمعلىثقلاليكونكحملوءاناردت-شمعون
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..شمعوناطعنا!ناخطنالؤد..الانبعلاسليمةسردينعلبة..وجدتماذاانظروا.0اوه-يعؤوب

..ترحلواالايجبكان..نعم-مسعد.الجيدالنوعمنازها

شمعوندعاهموقديرحلونلاكميف..عزيزيياولكن-سيمان..رائعالمعطفهذا(الشكلغريبباليامعظفايلبس)-مسعد

؟الارضهذهمنخيرارضالى..تمامايلا)منيأيعقوبيارائعا"جدهالا

ا"هدم..االبيتهذامناحسنمكانابميهان..تهاما-يعقوب..ازرارينقصهولكن-يعقوب

.الرومانبيزمتسببرطبةوارضه،القنبمنستالرهان،وازظر"لمبسانهناالموضةازهاريبلا.ازراربلاهكذافصل-صصعد

دقيقةمنذ..االمكانهذامنانقذكماللذياللهاشكروا-سليمان...ازراربلاالمعطف

اللحجم.بهذاعؤرباقنتلتلكمابدوالا..(سهوداءعصابةعينه!لىيضع)-أنسليم

..عقاربههاكتكنللمكناحين-عزراتنالص::يم0.م!دماشيخافههاابدوالا..اللحيةوهذه؟ةرصانا

..شيءكلتغيرذهابكمبعد-/يعقوب.حقيقياشيخ،هموابدوالمارةساخدع،تماصا

..لحؤإئبنايتسعيكادلاصق،ذلكرغموالبيت-سلهمانفيكانت..هارونوخاص!،االناسهولاءالاعيبانها-ممسعد

.0توابيتظنهااكنت؟حقائبهذههل-عزرا...الح!لالافجعبته

ولكنهاكبهرةانهاصحيج؟الفكرةبهذهللكاوحى"اذا-سلصان..ومتاعهبسلسملت4عبداشحذلقد-يعقوب

حؤائب.عبد.لييكوناناحب..مثلهواحدااشحذانيجب-مسعد

منجاءنهـاالبلاءكل.تاروتبينهاليسىانهدوا3تأوللكن-عزرافيارضمدفوناكان(بخرقةيمسحهصدظسي!فايحمل)-راث

!احد..لابوت.ا!يهاحتجئافربماساشحذه..للقتالي!"لمحولهـنهصديء.الغرفة

حقيبتي.هذه..حقازبانها-مسعد.لشيءتصلمحلاانها..يدككلناًل!يرلدةهذهارم-سليمان

..حصبيبروىوهذه،يعقوبحقيبةوتلك-سليمان.المطبخفينستعهلهوسوفكسرها-مسعد

مثلا؟ءوسىجسدمثل""يءفيهاليسانهتأكدتمهل-عزرايا،مطبخللدينايكونلنلانه،المطبخفينستعملهفىسيعقوب

البفاعة.منالصنفهذاعندناليس،سيهـييالا-يعقوب..عزيزي

ماذاانظر..تابوتكممثلتابوتلنايكونلواتمنىكمسراشد؟المطاعمفيلاكلانتريمدهل-مس!مد

ؤ-!شاة،ملاءق،ستائر،5داًخليةالبسة(حقي!بتهيفرغ)معناحملناثاني!ا:،الواتلدينالي!مى:اولا..تمامااريدهماهذا-يعقوب

هذهكل.نحملهمقدسماشي!ئانجدلم...ابوابمفصلات،اسئاناربعينقبلناءاشواالناسهؤ،ء..نسهتعماهاؤلنلديئاانت3لوحصى

اجدادنا.منواحدايجسدمنلدينااعزكانتالخردة.مطبخادواتبلاسنة

.راشديانافعةاشياءوللكنهاسسليمان.غسملالصحوناحبولا،اللطنخاجهلفانااحسنهذا-مسعد

زفسيانا..شيءكليلزمكالغربةفي..تلزمناكلها-مسعدبضؤةقطعتها..ا؟ظروا(خشبةبالسيفيضرب)-راشد

الستائر.لتثبيتسنحتاجها،مساميروكممشةقدوماحملت.اسئهانبعدرائعايكون،واحدة

والة،بضوخلاط،السردينعلبمفتاحهناومعي-يعقوببضرقيالعبدسدمسلقطعالذيالمهووسذللكيقلدانه-يعقوب

..لغاتباربعكاتبة(يضحكون).واحدة

إ!ا..واحدةدفعةلغاتباربع-عزرا..اليهسنحاجولكننا-راشد

تكتبسفنظرا(ي!نصبها)..عزيزييارائعجهازانها-يعقوباللحي!ةيضع)..ؤادمةحطواتهذه..اسمعوا-سليمان

بالسرعةللتحكممفتاحولها.الساعةمثل..تركتكتركتك..بلشيئاتقولوالا.سسبيلعابراولمعشطارتيساجربا(واللعصابة

.والمسافات.افعلمآانظروا

فقدنحناما.نافعةاشياءصملصم..صوابعلىانتم-عزرا..الشفقةي!ثيررثاشيذالتبدوالمصفهذااللبس-مه"مد

ىلحمقى.وانطلقنأتابوتافيجثةحمالت(..اوبدايةمننااخط(عزرايدخل)

فانتوابيتنانحناهـا..الوطناللىبكمعادالتابوتولكن-راش!..اتصوركنتمماباسرعالصئعةاتقنت..اوء-عزرا

تاجراما:رجلإناحدستجعلناالكاتبةوالالات،يللتبدابقطعلممزوءةا؟رجعتمهل-سليمان

.محترفعرضحالجبماوخردةفربماالبصتترتببتغيرواالالكماقولجئتلكن.لاسعزرا

ذللك.ننسوالا..اصدقاءنحن،صالايعلى-عزرا..رجصنا

دخالغانكمنعلمكيفولكن،بيننامكانينلكماسنحفظ-يعقوب..للاقامةانفشناوهيأنا،حقائبناافرفنآولكننا-سليمان

..اورشليمدخلظربم".مؤكدةعودتنااناقللم.بةتفهمنيلاانك-عزرا

..الليكملرجعفلندخلناهااذا-عزراًانارىالحاللة-هذهفي..الرجوععلىاجبرناوربما،اورشليم

علامةبيضاءحمامةفاطلقارضكمدخلتماذا..البممع-راشد.بينكمبيمكانولهارونئيتحتغظ

بيننا.؟051اكثرولاالاثنانانتماولكن..-سليمان

ندخلها.جنالراجل؟نومنحمامةساطلقكلاتحبكما-عزرا.اثنينعناحرلا..تمشاءكما-عزرا

(يخرج)لاعنهاتغليتهل،وجماع!نك-راشد

حالتنافيهنعرضاستدعاءساكتب...كعيرعملمامئاا-يعقوب.اورشليمابوابعلىانهم-عزرا

..حقوقنالاستردادالوحيسةاللطريقةهيهذه..العالمعاى؟اورشليمتحافرونهلسراشد

..اولاالمفقوداتنمدرانيجب-سليمان.سئدخلهااًننايزعموشمعون،بهااحاطواللقد-عزرا

،ومعملفدان.015مس!احتهاارضاتركتلقد..تماما-مسعدوالحمالسةالسلاحهذاكلمع..تدخلوهاانبدلاولكنسراًشد

معكرونة...تنمصرواانبدلا

..لكيكنلمالمعكرونةمعملولكن-سليماناربعينالبيتهذافيقضينا..مكانفينستقراناًلمهمعزرا-س

المعكرونةمعمل؟ليليسوماليهوماانتتعرفوهلسمسعداتباعهمنوالحمقىش!عونفجاءاشنقرتقدحيلاشآآنوقلذاسنة

.0صاحبهواناللهعكرونةمعملمناكثرليساخرمكانفيئغرسهااننستطيعكناانادريولا،شروشناواقتلعوا
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راثهـيذهب،ابىبعلىطرق..عسكريةموسيقىوتسمعنوريلمعالنسهـجءعملج(نبمعملككان!ل..تذكرتالان-سليمان
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