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الورإبنبضرزميمصعأم

حب!به!

:،بالشب

ا)!-وتأثرالح!ارخوتالحىؤي

ا!اوتكأىقتلىأقضلأها

مداقعثمنارفيآهوي

سناليكهـمظلفيأهوي

الموتكأى!قشلى..قتلىآها

(قحم!"الر-الطبول)

جءحعا(أ:قةأجوا

ميه،نالي،الزص،ندورذيا

اهـمش"ن--لمووذلظأعد

اهواؤلنمابعدأت،آعد

أم!::ناحلاشقيأءهـلنا

إ-ضيناحلاوة

:(؟إجسد)

)-لمث1هه،جرولييكايفناطر

مالعالمدائنويت!دىوحبنا

لبماوراصداننفيريخبعوكلا-،

يىلمثاهنابوو)ه!ث1لىفض-،أكر

الىءجنحلاوذلناأعدك،عدأ

نلسنياذوصلا

أ---،،.أيرديهبمأص،د*قتفؤقرتو)

البطب-لمى،الث!ولأي!،عءإىينيض!!

ءلملىنفسهي!ءو،!لمابدمخضبما

أيم"سب(ا

!ءنررو"قمةر):"؟لروا

يزالظالتشل..القتل"يعادلمةلا!ا

اهـكبنأنلهحوىءضكأءهـؤ!ل!

القلبدقاتفيترحلؤ!

القلبد!،تفيترحلقد

ال-،-اتفيضإكعننقب

ال*برىحرختكاليىةفا

طمنلاع!رلثمعل"اثاتحصإ

إل!*-نفيالكاصتال:دءيصطرها

..!ء،راأهايورطر

اصرىليمهمتثايعطبأو

ليهااد!رشرج(ديترزث

ال-ب!ز!،را)عالمقابصطتصرجكي

اهـ-ورقيالار،مموجئي

اللا!طتاافراسزترأصح

ل!-هـيمماسفرفيتهي-ي

الث،!اءالاإرو!ز،،لا

4بحرا)كله"تحممرأير،م

حرر"ءةالكلتحميرأيام

حربهأكا!ةاتميرألام

ماد.إ-نالحملم!ب--ودتيتوقة-كأ

اليه(أذرع!لمم

ظلام

-ا،ولالنضثول-

دي!ورا/لسرضفيثبأرريينديرحذ!-،2

ما،جهةفيأ)وررويهال:موت):!يش

حسمونالاخرىأجههافيوراعترك

حيمرعلىويففألس،حهيدصلى

ويض،دي

ألح!،وتسام!-نياةحيوت

اتوتأسامعبنيا

ياعيميندءرأهل"،

وبرور-ثلىا)ت:،بىكمنوسىرو.رطل)

يشجيع.الار!ابعلىيقفونالناس

!الاولادبعض

ا)حموتسامعبنيا

ياسينديرأهليا

قذ:شمضفيصواتء

؟الليا*حميموتلي،لص،-

هامءورربر،لظهاهر-

الإيامهذيتحكلهـعق!،هالاال!،إرز-

الاعر.فيماذ!ؤإ-تطر-

جالر.ألمهحى!ايشحاقوحشىنبوركأ!ر)

أولادأ،هنسو

ياسم!نديرأهل،:حسوت

ئبلغااعههـليلميكسرلحماا

.ز*4م؟مهـملثيءعشدكارجل

تكلم!حيح:2رجل

إاتكلبممشاخاكفانا:س!رجل

.إ،لى-5ندرراووللي،:حسون

لكمعقبى

كمرخالحى

دياركمفيالكبيرإفرح1

المخظريدعوكم

ألقادماللإلى.جما

ليحدهوالقادم

بوره،دموالق

تمحسينأبروالآغايدعوكم

وسالحر.لعرمر

نرس!ن

لمغاركم..لكمعمنبى

دياركمفيالدشرللمفرح

خاكهـايكفيثعهكأيا:عص،ر

الاعرالس؟زمن!ذاهل

!5حلو..للهاو
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ع!،رسبدر،لعنيئ:نحسو

؟آلدعههـدضىترللا

خرابالإرشتعمييا:عميار

تقشل!أوزكلاجرواك،س

ت2مو:منزلهمنيخرجمن

كلوت:41منزفييبق!،من

و.زقتلتبادوالناس

!إخرابضآلإلىعهييا

رحهنيىلط:فيا:ألقريةأهل

إاربيانجضا

صينيوصنالهاعبد

جعبن11ركنا

لع!ءاس!ل!داناغادر

المحينتخزىمضبانخعسة

!إالنسرمثلالواحد

ألواديدخلنا

الواديبعد

أخحمرتل

نحكيجلسناالتلتحت

..نحكي..زحعي

!رومشلعحراو

...لكين

...لكن

زواماألرأسقوقورن

تا!ص"الدرروأ!صلا..قطا..قاحا

(ص!حالرا

ذها:،هلناذ..!لمناوذ

زحفناحفناز..وزحفنا

الباريلطفلود!

يرذكرذكراأصبحض،

رحصنيا..لحا-ور!ير،:القريةأهل

!ربيانجنا

ويافاإسبعاربنرالله:عص،ر

خرابالارضعمييا

إأخرابالارضعوييا

تقتلا!تثاجروالناس

موتمنزلهؤييبقىمن

موت:مضزلهمنيضرج!ن

زلذؤخلؤتب،دوالخاس

خرابكرإضآ..فسالارعهييا

!خرابالإرضعصير!

مشساغبموتانضممم:حسمون



ليسحتالا؟كليزعندالمختاروكلمه

اثصتين

؟تفزعونفكيف

...قولوا

إ!مشاغبون

الضيعهانالمختارخبررح:عبدالله

القريةساحةفيمجموعة

سلاحشراءأمرلتدبر

رلملأفراحالستفالساعة

المختارخبررح:القريةاهل

قاعدنزموتانزريدلا!شن

ا(لمختارخحبررح

المختار،عمييا:حسمون

ضيوفعنده

كبارصمميوف

(1)ذواتعنده

اولانحنبل.القريةاهل

قاعديننموتاننريدلافنحن

المختارخبررح

المختارخبرقح

علىالظلاميسقطكتفيههازايذهب)

تضاءبينممافيهايقفونالتيالرقعة

ث-مليلى.الفارغةالجهةفيرقعة

قادما(،عبدألله

؟وعبد:لهلمى

هن(لذاشأردويبد)إأليلى:للهاعبد

دسهلاوهلاا:ليلى

أكبرقمري

احلاقمري

ليلىيااي:عبدالله

..عبدويااي:ليلى

صمتأ)

..عبدويااي

..ليلى..ليلىعبدالله

يبكيقلبي

يبكى؟:ليلى

...يبكى:عبدالله

!إيبكي!يبكيقلبيأدريلا

تهواني؟هلقلعبديا:ليلى

الوجهاءعلىنطلقكلمة)1(

(المطبول)

..ولكنأهواك...ليلىيا:عبدالله

الىتتظر)..ولكناهواكيىلىلىا

4الجوؤتستسللبينمامستغربةوجهه

الرقص(وتبدأ

قة:الجو

)2(000سنابليمالهم!،بلأتغنيأ

الجوعىالدممناقيرلي،

ونادينبىصبيئوانتعيميخذي

عصبيفيالقتولألقاتلحوار

والشكوىالاياممنيحررزلمي

ويسقيني

والإهبالريحعحمير..مهلعلى

فلسطيني!،حبيهالاتقتلنيو

سيقى(مو)

!مكينعلىنامتقبلهياأ

فمي؟تذكرينهل.

تحترقينحيناحبكانيم

دمي؟تحرقينهل

الغدحدودعلىتسصتيقظين

ألان-قتستيقظ

الاسمودالساحلوتبعثرين

والنسيانإجكالر

ةإالسكينضلىنامتقبلةيا

قه(الجوتتوقف..الطبول)

؟الدارعمرتهلعبدويا:ليلى

...ولثن..الدارعمرتعبدالله

..ولكنالدارعمرت

الشرفاتوملاتعبدويا:ليلى

؟والنواربالسموسن

..لكن..لكن..ليلىيما:عبدالله

تهوانيلاقل.لا.لا..لا:ليلى

تهوانيلاقللا..لا..لا

قه(لسوا-للطبوا)

قة:لجوأ

الزمنمنمرأىعلىذاكرتيأهديك

أشصمارمنمقتطفةهناالجوث!ةاغانى)2(

دمشلمحمود

يمأا2

ذاكرتيأهديك

وطني؟فيالنارؤقولماذا

؟؟لنار21تقولماذأ

يخأعاشقكنتهل

.أوتارعلىعاصفةكنتأم

وطنيفيالدارغريبوانا

الدارغريب

قة(الجوقفتتو-الظبولإ

زمنمنؤلضاهرو،اليومنسصصتا:)حلى

؟الجومنسيت

احلاماوقالثمودصيافيحملتك

؟البومنسيت

..وعدي..نجمتيجعلتك

!اليومنسيت

..فرحي...سيديجعلتك

إ!إاسيومانسيت

بيتء-،قفةصتوتغني):قةالجو

الرغبةعنتعبررق!مةيرقحمان

هناكوانلهمطاردتهاوعنالمتبادلة

رغبحه(تنفيذعنيعيقهما

...لىضابلياش،بل

ألجوحمماالدممناقيريا

..وانىصبيعينيخذي

يصيوضار

عمبيفيالقتولالقاتلارحو

مهلعلىيسقصميو

واللهبالنارءحمير

لاحيبهاوتمقتلنى

فلسطيني!

سكينعلىنامتقباةيا

ذاكرتيأهديك

وطنيفيالنارتقولماذا

عاشفتيكنتهل

؟اوتارعلىعاصفةكنتأم

وطنيفيالدارغريبوأنا

الدارغريب

تنسحىبجانبهألىتنهاروينهار)

قة(الجو

عبدو..عبدو:ليلى

تدءونيإصواتااسمع:ءبدالله

يخ!صو..تج!صمو:ليلى

اخرىاصواتااسممعبل:عبدالله



وؤيمقاصوازا

عبدو..وعبد(هتهزأ:ليلى

وكنييا..وطني:يرحأ:لل"اعبد

إاوطني.ة،هـ.

الاخرا!رف!المقصوتيسمعظلام)

(للمسرح

.لمختاراءجا:تلح!موا

.لمختاراص!و

فىالقراهل.الاخرضسالصك!ايضاءأ

عبداللهيدخللحظ،ثبعدوالمختار

بينهم(

بالمختارأهلااهلا:ا)ورريةأهل

اخ:،رعنعمجاءرضي:،رالمخت

الإخبارلمىؤيا

:نحسو

يلاأؤمتأخراالختارزبسالىيعف)

اللهسمحلاه

مولانايا

القرية:برهل

اللدلىصمحلا..اللهلسمحلا

ا)ورريهاباور-مأسلتثلم:حسمون

،ر(يامخت
وجالكنحن

فينالطفك
:مختاريارجالكنحن

إأالاخبارسوءيا:المختار

ةعماريا

إانعمإنعم.عمار

الدنياانزمحنيمماذا:اوختار

للافراح!جمست

...مولانايا:حسمون

!!انتاسكت:المختار

أمضطربالحالانخ!رتاز!:عمار

؟أكذبفهل

ذنببلايومب،الناسيموت

؟اكذبةهل

1.01فضطز.اناقلتماأنا وهـحهـ

اهلالىيرشبر)لهماقولولكني

أفريةأا

وازذرهموأخبرهدم

دى!لاحرغيرصحميلاالفرحليأن

أ؟مختار:صحيحالضيعةأهل
!إعماريكذبلم

أغلط"ء،نت...رو!لانالي،:حسىون
!أرءمافتحذر

ر،حىمونر،كذابأزفبل:عمار

المختارا)ىاخبارنشق!!

فيهاليلسيء

لمجميعللىءيت

الختارتضالى

...عحعاريى.حسون

انت!!بتسثت:المختار

عماريعذبلم:ألضيعهءهل

قرابتيوياأهاكطيا،ض،سيأ:المختار

بالسلاحالدولةتسمحلا

مطاردسلاحنا

عتكاجمايال!رلايا

بالسلزحالدوا"تسىحل!

مختارياصدقت."الفرأهل

محض،ريا،ن!دبلم

حسنا:!حبدالله

صطارداالس!حكانأذج

ددرصطايضااز-،ؤجىأ

للدمارمنساقونوادتاس

النارنحومدفوعونالثل

نت!او:رخاخلما

ا-دوا"اترهبانقادرازمسضىتظن

الدفع؟تمفقآنكلو

اموتاوحياتياحمياند:عبدالده

اركعالتبدون

القرية:أهل

تحسبنار،ياقلببعلالعزيزازت

قلوبناحميتبهاسعيتفاذا

السمثينضررةمن

جماعتبىياناس!،:المختار

زهـونالذيقول"ا

ا)سلاحزثىترىانأرىانا:ءبدالله

لجلةكلالمثمبابؤ.ةمم!!ر

لمللمصب،جوائتلم!لاهـمهـلنقبواير

ءجداله،ءصدقت:"القرأهل

واق!-ننموتاقزريدلم1فنحن

لى؟مختارياقلتما:عبدالله
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ترونهالذياربد(مفكرا):،رالمخت

الاموالافلتجمعو

..اذااىىتريوسوف

رجالياالسلاح

ال!رية:أهل

المختمارؤإ-عش

المختمارفايعش

تنسموهلاتحسبن:حسون

لصغاركم..لغمعقبى

دياركمفيالكبيرللفرح

(يزغرد)

صبيه:

)1(هنيهياالهناوامبالهنا

ييجولوعمواولادعل!نادوا

لويسحرووبالزمورلوبالطصو

يسرجولو!هنتالبروالخيول

هنيهلي،ا)هناوامبالهت!

زغاريطى(

للصغارالنقود!هذه:المختار

النقودالصغيرةقطعصنقبضةييركل)

فيبنتاعدامالجمعهاا،ولاديتدافع

أالعاشرةحواني

منها(يقترب)...ازت:المختار

حلود؟ياارر-!كما

مافموااسروكا؟سميا:لبختا

!؟مافهطو:ق!خشلما

فطومااي:ص!ؤ!او

مداعبتها(يحاول):الم-ضار

ليقونيؤطومارلا

؟الفرنكاتلثاوردتورا

يا..اي:فؤوما

سابقتماانتلكن:المختلمار

!؟البنياتفيبا

لا..لا:فطموما

السببإيقولي:رالمختا

؟البناتسابقتمما

مختاريا:فطوما

ف،لبابا

النارمتلالفرنكات

دحبوراحمدللشاعرفلسطهنيةاغف!ةمن)1(



7كرباجاحيانا

اد!رو!بركففي

لمسنرناحياا

الفقجربعنق

..حوالالمكلفي

!الت*ارمثل

م!وووبر،..هآ(،ضوولمث)/:رلمخخاا

؟ابروذمنانت

ءهاربابر،آنا:فطوما

ة.عوأمأوزأفرخ.الختار

إيغنيفطومايا

موالليغهني

القرية:أهل

جببهأأىأيدى!كلصد)!خكربااعطبلث

:عممار

ابيها(ألىتل-فتاءفؤوماإ،غن!ثعصي

غني!فطوكل،يىغني:عمار

أهوىا!لصويممافطوص،

مودليايما

ولاآلخناجرضرب

)ا!ف!ياألندلحكم

:المختار

ؤرخإ.فح!وصايط(يدحهبينيرفعهاأ

!أ..الوز

الض!عة(هللاا

راجعانا

!ضيوفعندي

وعبداللهعماريا

الاموالاجمعوا

ال-!لاحاجلمن

عنديمماالباقي..عندقيافيوالبا

الاخر(الطرفالى

لمعابيربنحاس:القائد

حاضر-

أت!حت؟أينكلنى-

.إفينضقللهيشيرأبولونيا-

غوشتانيعقوبالقائد

حاضر-

أ؟أتيتأينصن:

ينتقل()يابرلغار

فشجريأأوري:القاند

ضرحا-

أتيت؟أينكلنيم

ينتقل(!ألمانيا-

مليماندوف:القائد

حاضر-

أتيت؟أينمنيم

ينتفل()لا!فيا-

بيررششمعون:الق،ئد

حاف-

4س

:)يقلدهالملعوتالقولاأجلمن:القائد

ضبا!غاتامصضهز

!ايرانديآلاول!وطني

ضناالعالمسيقولماذا

؟حيوانياهذايسمعلو

الفائد!سيدنما-

؟أقولكيفعلمني

ايرانفيالمنفىكانقل:القائد

بقالوالحقلكن-

ةايران،منفىليكانتما

..حبوأن(جداغاضباأالقائد

..ناحبو

الاولىإذاكرةافلذنس

..فورافورا

ياذاكرتيطيوي(للامرينصاع)-

الاولى

اللاولىذاكرتىياطيري

لىالاوتىياذاكرطيرفي(لنفسهيردد)

(القراءةيعاودالقائدا

زارمردخاي

حاضر-

أتيت؟اينمئ=

!أايرانقيالاولىالنفى-

ينتقل)..عظيم..عظيم:القائد

الاولى-ياذاكرتىطيري:مكررازار

المشرةالرجالايىلداتفيتجه

اختارهم(ينلذا

...أنض!م

محموعةمنكمسمنشكل

المجموعاتلباقىتنضم

القادمالفجرعندرتمقاتل



سينيايردلتحرر

؟ممف!و

!ممفهو:عةلمجموا

.نشمأ(ينخرللا!:ئدلقاا

!اخرىمهماتأجلمن

!اخرىارضال!نحرر

؟مفهوم

!أمفهوم:الجميع

(ظلام-طبول)

اًلثالثالمشهد

لةألقرأهل.ياسيندربىقريةساحة

دبكىءحلقة.عرلسسهرةضجيج

.مجوز.شعبية

بهميصرخ..صتمهلاعبداللهيدخل

:فجأة

نثقؤيتو)!هبه..أنشمللهاعبد

!لحف*

يومينمن

غيراكتافهميهزون)!المختارمارجع

الىبالعودةويهمونمبالين

صخبهم(

هبه!..أنتم

الجوقةوتدخلثاز-ةيتوقفون)

الليا4نمدعوو..انتم:قةالجو

،صشيءالدنه،قلبفي

نجكبر..يكبريتناسل

الدنب،قلبفييتناسل

4(الإء:لمىنجرةاتارةتح،وإط):ل!لى

؟ىفلانهوأ

أبمودةليلىيحدث!:شاب

!نهوى..نهوى

ماشبكاآ،فأعرلا:فةالجو

الدنياقلبفييتناسل

ائسود!شيئا

؟اسودأفزعين):القريةأهل

!!دسوا:قةلجوا

اللية"ونمدءوانشم

الليلةمدعوونانتم

قظ،يضوعمارليدخل.!"لجواتتراجع)

عبدالله(مقابل

حمطربا..عمارلا:عمدالله

أنإخت،رأرجعصا

أ،!ختاوأ!ممارجح(فبخو):يةلقراهلأ

وراجالماإط-ءع(راسهيثزأ:عمار

السماحةفينرقح!رخلانا

لسكحغيرمننرقص

محماريى.ياعمار.4للاعبد

الختارتينل"ن

المختاررزياأن:أقريةأآل!ل

؟أا،مس!ىجءخعضلماور،..لكن

المختارالب!مفييرحصرفة:عص!رار!"

العرستجهيزفيلىضرفا6

(القو*ةة-صاسبهدأا/

افهم!لمانا..لكن:أمىلى

نعلحمروطاكبرالقادمإخوفا:عماكأ

دا..ينذرنيقلصى

متقاليإب-نوعم،رعبداللهلجلسأ

وي!ارقالت(حجرينعلى

إ:تص!كؤ(ليلىتامحد)لشابا

القادملزكلنآمضياءقسل

نضحلمث(بلعبداللهالىمتطامة):ليلى

ايضايونغن

نهوى..نهوى..وسنهوى

ألمهـحا.لت!حنعارنيالداجهويتغبرحتى

ياليلى..لكن..لكن:يةالقراهل

!إالمختاررجعما

شيئاأخشىلاانا:ليلى

بالمختارواثقهوانا

نفرح،الل-لةناخاو

بالمختارواثقةز،فا

خوؤهبم(عنالتراجععليثميبدو)

!غفيلواقو

غني..غني:القرإةأهل

غتب..غنن

نفرحا-لمةإاخلونا

ارداربالدوالطلاث،صبطصرت

الزرارحلىوردهاعطلىوالحب

ألخر.إفتجنبعلىمىلميشمسهايا

ضارنارالجلقدزويىالصباخلي

ليلىىقصصراالشاب-ضجبج)

بعد(فسيمايح!عفقونالقريةواهل

ادنيا؟ااررونالث،ب

هيه!:القرر"اهل

اكسر..ركباقلبي:لشابا

؟القدسجباإطاترون

كبرا..اكبريهمافر

ادلأتيالزور!ت-مممفورقلبيفي

بالشمسمنورةالضاسىوبيوت

قبر!الاطفاإطور-!اتواإخب

لشسطا

..والإيلك،اهوى*حمنوجداتل

شمسى..!مصىصا

كلءذرة..آه

كلء،تىصق3برآحبي

اسضتساتااخ!س)هب":!4لق!راهلا

كلوسيقياياحلبمواز!ليلى

بما5

لييلمأ!ا!يمتليء

يرمحهوعنييسمم

وف-وءالوجو!ثتالريحخ!وطفي

ا)ت،ر

هاتواا)زرعوإوتالزرعههسفي

اد!صلار

مودى-قىازياحلمبم3

لييلمالص،ءيرمت

أستحسانأاخماصر)ياه:إ"لقرآاهل

اليومال!وم

حلوهسهرتنا

حلوهتشاحلو

عنيعنيغني..غني

حىلوةيانرقحسكيغني

(عكل،روينادير-!ضأ:"عبدالل

عماوهـيا.عمارلا

قاتالطرؤيالإلىودلشيءآ

وويمالهمسطانتفيودالالىأظلا

..الكل!ات

الخت،ريآتيولن

هـصةالقراه!يهضملا001عمارإ،

لكلماته(

أقفوترشو1.هنا!آزتم:عمار

ناسياابواليكمفيوالغزاةاموتا

فىالزروعويالساحاتفيالوت

ياحلرا

براءةفي..الاعشمابخضرذفي

،حالسب

!المه!تاه..الوت

يعصي؟مادا:أ!ؤريرةااهل

...يعني..يرعه.المهاعبد

الطهـقاتفيالإلىودأضال

لهمساتاوىالالصعودالخيمل:عماو

ألكلماتفيالإسورالظلعبدالله

البسماتؤيماعودالالهالطلى:عمار

!510051الاسمودأظلا:عبدألله

اذنسمنحبأذظسنحب:الشاب

الدنجااتوسننممى

الاسودأظلا،يسكنه

قصنر..ق!نر..قحىسنرو

أمنفرداويعغبييرقص)

ص،لىشو!يالامالي

؟إي!!!وىالاؤرا!طير

هيمانمحرو!طقلببئ

ص،لىحبيال!مالي



ئا(هازرو"اماقصير):للطءاعبلى

الو؟ره.نآلؤرخصرجقد

قالتمأ!ثيىوتكل

مللما11!ذسعوآ،كل

العالمهذأأحلى!ا

أثكرامنالقرخرجقد

حزء،تامضر!ش!،الشابقفيضوار

عذروليلم!ةومفاجأ

ءإجهضنظأال"ر

اعميهان!ضفت3وا

قف(يتوأ،تىلى!ثرعلت،فسمدتأ:لىلى

سهرزضا-،علولفسمدتا:يةلقرااهل

..همبرلمى:عبدالا"

هم؟من:اي

هم؟؟-منهممن:القريةاهل

قلبونيملمؤالذيناولئك:لههعبدال

بالسوادالارض

ألغزا!أولئك

بلا!قلباتكنلاشيءايكن:عمار
اتقاد

!ارمادكلنعيفنتكنلالثىيبءأ!بكق

)؟نفعلم،ذآ؟نف!لماذا.القريهاهل

4والجوتظهر

لمالساحاتفيظلكعننقب:الجوقة

الع!رىصهـختكفاللياة

الط-نعبرالداؤرالصوتيسحروإ،،

ا!كبنفيالكامنالبدءيسمطرها

شه!سماي!عطيهمااوأؤعاراليمظروو،

وىخىأ

بهاجلهـالارضيتمزق

العالمقلب!نتخرجكي

الحب!أزهار

الالن؟:،..الان؟والآن:القريةاهل

4الل-لمدعوونأنتم:الجوقة

بلدتكمساحةفي

المعلوماليعادفي

الليلهمدعوونأنتم

ا)لمليلة؟مدعوونانا:القريةاهل

؟؟االليلةمدغوونانا

دهشتهمم!بشىنأجوقةأتخرجأ

؟(والترقبوطي،لخوءالليوصمضهم

الرابعالمشهد

01المجزرةفجريىسينديرساحة

ببطءتتمالحركات.حزينةموسيقى

الدراميالتعبيرعلىيعتمدوالمشهد

فيالصل!بب-الممثلينحركاتفي

المحمرةاللوحةامامبارزالصدر

تآخذمثانهارحركاتروختظمذأقةالجو
.جنازي،عوالق

صرصار.الطبولاصوات

ق!--،نيضو،لىلىولا"اعبديدخلى

لمور-نرعضىيدفعهماأتبعدمتفابفين

أيخرجوننالذالصهاينهروجموعة

01الحد،ثسلاحهمبكاصلوهمفورا

1(اأبندقيةوعيونيليلىيبن:ا؟يررقة

ينحضيلتىفلعرأذيوا

...و+.!صهكا

العسمليةالعيونجمماللار4

التصقتكيفاذكروأز،؟

ضفيرةاحلىساعديوغطتبي

ليلىاذكروازا

غديرهعصفوريذكرمثلما

ليلى51

وصورةعصفورمليونبيننا

كثيرةاص!دومو

بندقيةعلجهازارأأطلقت

الموتصففييصطفان.الطبول)

لالاو

المقطعانغامعلى..رء-،صرشة

جهـ،عات3كأ"القراهليردخلالتالي

(ففيصفويصطفونوافبرادا

قريتناياالابوابفتحيا:قهالبو

الاربطعإرر،جإاؤتحيها

و.وخمسوتالزيضونعلىلمغض-ك

للريحكاناسبراومغتجمك

لل!طروعبدا

تسلىالنومعنتابالذيومغنيك

بالسمهر

عصت-كشىأ"لزيتونغابةسيسمى

لممحرميلاد

..وسيبكي

فشصوقنسيممراذا!اعتادهكذا

وترخمسين

دمويالحناخمسينإا51

قريتناياالابوابافتحي

الاربعللرياحيهاافتح

الآنمتكاتفينوحسورعمماريدخلأ

!ا(ةطومهممامااو

لحميفيي!مرالخريفكان:الجوقة

برتقالجنازة

والرمالالحجارةاتفتتهنحا!مياقمرا

على..قلبيفيالاطفالوتساقط

ينمئىريتاوالتلحقيةلمحمودثروقصببدةمن)1(

على4شمهداوسيهشمدبلبلىريتاأبدلتوقد

درويش.محموداشعار&مفيالجوقةغناء
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إرصالامهج

كل..عينى!--بالوجومكل

يقاللاش!ء

تناديفي"ذرعةا،-!موكالدمومن

!إتعالى

(رصاصرشصات-الطبول)

سا!كأوي3إت،جمعونا":قةالجو

ية"القر

!فنحسطىانوا

هاد!نوكااواالشرفإىأوادارونا

قلصلموتآخرتأنتلصنيلا

ياحبب:ي

أوقفونيقدانهم

..خضراءدائماكانتالزيتونغابه

حبيبيياكانت

ضحيهخمسينان

ضحيآملىون..حمراءبركةجعلتها

تلمنيلايحبيبيا

نيقتل!..نيقضلمو..نيقتلو

(صءصار..للمطبوا)

شيءكلمنيلك

ضوءاك..ظللك

ليلةكلفيكم!اوساتيك

فل4لكوأرجمماالحلمفيالشباكادخل

()رصاص

كاجوا..يةالقرساحةفيكلضاجمعونا

هادئين

هادئبناوكازواالشرقالىوأدارونا

يفالديالصهارر"روجموعةتمدخل)

ورأءأ!لىتصطفبألسلحشهاالمشهد

قائدهم(يدخلالقرية

قريضكاياالابوابافتحي:قةالجو

الاربطللرياحهافتحبا

دكلويلحنمإيونيا51

وشررنجوماالدمبركهضارتكيف

واحدةدفعةاحصدوهم:القائد

احصدوهم!

رصاصرشاتعليهميطلقون)

(نووهايت..يلةطو

!إهمو-ضد:قةلجوا

دمويلحنمليونيا51

ةمحاوليحظجرفطوماتجريإ

..بيفنخلفهايجري.الهرب

بها(لمسك

أوه!يجرها):بيفن

!إالعنقهذهأجملمااذظروا

أحسنلديكأنزعمت!!سابير

هيه؟العالمفي"موسى"

بها؟ضرر،تخصسعلىتراهنهل



)يصسحك(
عا-ىواحدة4بضررأراهنك:سابير

يضحك)!جنبهاتبعشرةال!ق

اشهـ-دزا(ا-كينا)"ويقذف

ذلك.على

ضربةيضرب)!اشهدواقبلت:بيفن

البطىنفيوواحدهالعنقعلى

فقط(ثمو،،صرخفطومةتتلوى

للنها!يا(يديهينفض)..أوه

..ح!!يخسرتلقد!ومالمثؤ

قةألجواعدمالمشهدايتجمد)يليو

قلبلملأتأخرتالتتلمنيلا:الروقة

أوقفونيقدانهـم

..خضراءدائماكانتالزيتونغابة

حبيببىياكانت

ضحيةمليولتان

ضحبةمكونحمراءبركةجعلتها

!ي

تستر

لا"

را"ا

ح!ح!سض!حمح!ه-صميمم!ضسضس-*--،-

تقلمالادابدار

005صهارممن

لهيفتايةا!و

وي!ل!ربي!

فيالتدريستمتهنعمرهامنالثلالينفيشابةامراةوهي،دانيالشعرت68915ايارفيفرنساتهرسالتيالاضطراباتعشية

.القانوننظرفيقامرولكنه،رجلانظرها!ياصبحقدكانالذيجيرار،طلابهااحدتحببالهاشعرت،الليسياتاحدى

الحبهالطالبوبادلها

وكان،اطعالاالرالتسدونوعاد،راكشدينيكونواانالاطفالوارادوالسوداء،الحمراءالاعلامتحتالعامذلكالحريةربيعوتفتح

الحواجز.جميعتحطيمعلىمصممحبانبثاوس،وج!يرسارلدانيالبالنسبةرسلك

الى،يعودونوالمكافحينلسفينالمو،الثورةومؤيديالنظاموموسيدي،ا!خرينان:وحدهماالعاشقانوبسني6الحريةانتكستثم
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