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)آنعآ!أ

!ل!متةمشاهد!مم!حي!

مهداة

الاحياءالشهداء..الفداثيينالرو

الأا،لا!ئم!ا

رح!سة!يوا(صاس،الرائيليةمراقبةفيغطةيئتهيطريقى-الكاش

..العبورساعةيخنتظرون

المرامتهبة:موفعجدارعلىمخطوطةلوحة

اًلرافي،يةتص،ريحيحملونالذينللهربيسمح)ء

."اسرائميلثولةآ-ضبزيارة

..الع!صمتوسطا،عربيتان،امرأتانالناسهؤلاءب!ين

بعذ!كييفطيلف"موء!همادلى،طويلا،أسودرطاءترتديان

هـ.مالوجمسهملامح

الاولى:اللوحةفيالاشفاص

عربيتانامرأتان:وسلمىسماد

القامسة،.محتدل،اللونالسمر،اسرائيلي*!ندي:عازار

لعتين.ااسود

لعيفن.اازرفى،االبشرةابيض،اسرائيل،جندي:صموئيل

-الثسابمطلعفيالاثنان-

طريقا!ل!ناشقي.اختاهياالجمعزاحمي:سعاد

ع!وزا.شيخاولا،امراةيحترمونلا،الربرالهؤلاءمنويلتاه:سلمى

.الرجالاكلتنارجالانكنلمانرا:سعاد

يح.ال!"ساتفقددطيني.،التصريحارىلا.وي:سلمى

..لخلاتكبلبيدككان:سعاد

..اجدهلاوالان،بيديكان:سلمى

؟تصر!بلانمركيف..عئهفشعي:!سعارو

منير؟سرقهمنهنالكهل..عبثاءئهأ!ذ!تشانني:سلمى

اصاوصلناحتىالرجالزاحمنا..سدىعنالؤناذهبلقد:سعآد

سكى.ج!دناتغعبواً!ن...النهاية

نكلبغدا.المخيمالىلنعد..الزحاممواصلةمنفائدلأ:سلمى

.غيرهتصريحا

لقد..!الزحامهذاعلىمثلالصبرتستطيعروحيتمدلمسعاد

االشمسلهيبمنواكوينا..الكفايةفيهماالغبارمنابتلمنا

..لؤوةاذابتحتى

؟المناءواحتمال،البقاءينفعناوماذا:سلمى

السيرواصبم..غداولااليوملا،تصلنياقداملييبقلممسعاد

..نصلكدكالقد.8؟!راقبةنقطةنبلغمتي

؟صلنا8فدها(اندالاعبعد)؟!لمحي

الحنودترينالالأبألعبورلنايسم!طوفىهلء.ا(راقهـبةنقطةهؤة

العيوران8هـلوجوهف!ويخنغرمون؟التصا!يحفييدقظونكيف

مستحيملةامرتصريحبلا

8يالنساءير!!نلع!هم.ا.والركهالعطف!فيهمنستثير:سعاد

ورقةأعلفالمحاربينقلوب!اهل:سلممى

اللعيع.الحاجزنبلغكدذا..تتردديلا.تقفيلا:سعاد

ليوجمم8الىعولوا..اليوموث!تالمرورانتهى!كفىاكفى:صموئميل

.الصباحممغداارجواو

و،رجع،،التمر!يمزلىمنمنهم.2.االناسمنوتلعرتأفف)

..،خلفهاثىينظسروهويعودمنومنهم

نصلالىلم.الطبالجنديايها..ذساءترىكما..وهـكنا:-ماد

رمق..أخرعلياننا..الصاةنفقدكدظانبهدالاالمكانهذا

...سيد!قي،هوالنظميا،النظامومن(صفراويةبضحكةأصموئيل

نمر.وا"ركونا.ففئاعلىاشفقوا.س!عاد

..عبورولا،مرورلا(بحزم):صموئيل

صنودلأءسسالماتئهاءاظ.عنصدورناالحربةهذهنكي:سعاد

.محاربون

فيوصفاركمكباركم6ورجاممفساؤكم..ك،اعد1ءكلكم:صهوليل

.سو"ءالعداوة

نبلغاننسيئطيعولن.مقفرةارضفيسننامفاننارجعنااذا:سعاد

بقسوةالنسلاياملانالشريفبالجندييليقهل.خيامنا

؟..ولثرالسة

لمالجوابالاخريولى-بال!ميهم):صموئيل

؟*نتريدانماذا.ليث!ثهما:عازار

.العزيزةالارضىتلكالى!طالهع!بور:سعاد

اص!قاء8أاقىباء؟أهل؟فيهااحدمنمماهل:ارعافى

..لنابيت:كفىسلمى

اخعانأانتماهل:عازار

...أختاننحن،ا-ر:سعاد

بيعكما؟ترح!ماولماظ:عازار

..فخرجنا،هاربينيخرجون"لناسرأيناث!س!لمى

(بهزء001فعدماحسنا:!موئيل

روكمايعوليرئ،،ثئهاكن!تركا3والان



.قبورزيارةلكنها.عودةانهاليتالا:سلمى

.المكانهذامنكريبلعله؟بيعكمااين:!زإر

.جدابعيدا..بعيداًنه..لا:سعاد

يفيا؟كلهوهل:علاار

..بيتيافافيلنةليس..لا:سعاد

عكا.فيلالعله:صمونيل

/..عكاقي*:سع!

؟القرىمن!ية؟!:صموئيل

"ألا...لا:سعاد

..حيفااهللهجةلهجتكفانظنيصل!انا:عازار

.الازرقالشريطذ!تحيفامننحن.صدكمت.ئعم...نعم:سعاد

الفوض!لاولمناللاجئين.منانتما،اذا..حيغامن..اًوهثصموئيل

الاولى.اككبةاهلمن.ما.الاولالؤجمن،أجل:سعاد

اقارب؟؟اهللكماهل؟حيفااىاالذهابامنتريدانوماذا:عرار

اصد!لا؟

..لاجئينخرجوا1)كل00احدلناليس؟سلمى

..الحربفيقتلزوءي:سعاد

ليهكأ!امطمورا؟تر!وتما؟هلالبيتزيارةمنتريدان،ملذااذا:صموئيل

تركنالقد؟امنوزاهلمننا6لرهل؟هذاكأفىاي)ضاحكة(:سلمى

بجودنا.،وخرجنالناشيوكل،ثيابنا..مت!اعنا

..ا،ضاعهذااستردادتريدانلعلكما:صموئيل

ىفهل..احبابناورانحة،حياتناجنورالبيتهذافي:سلى

جدرازنهأبي،نونشات،فهيهولدتالذيبيتكنت2

بلامس..لكما(كانالذيابيتااستزوران..يسيرةالمسالة:ع!هوئيل

غدا....ولكن

الش!ة..فلنسمحنفسيؤيصموئيليااثارتالقد..اليومبل:ع!ار

.بالعبورلهما

التصرهح؟واين:صموئيل

هل..؟هواين..بصديكانالتصريح(عنهالبحثقعاود):سلمى

؟اادإسزحمةفيفقلظه

اتحمللااننئ.مستحيلذلك..ايضاتصريحبلا؟صمموئيل

المسئو((ية.

..عنكاتحملهاانا:عازار

..حيفامنلان،ما،ذلككل:صموفيل

..نشأتوفيهاولدتؤيها،ايضامدينتيانلا:عازار

سواها.بلدانعرفلاون!فى:سعاد

مسكنكما؟حياي!:ارعاز

..الملوكشارعتلا؟ىعند"البحصاصة"حيض!:سلمى

والبيت؟..وث،رعنا،ااًيضاحيناهوذلك.ويعاقار

..بيتبعدهلشي..صاعد،وانتالايمنالجثبعلى:سعاد

اناهلي؟الاناسكنجثالبيتهذاايكون.!الى(بنف!سهأ:عازار

اصحابه.هجرهبعدعامنهموانتزعوه..للعربكانبانهيذكرون

كذبا؟نقولاتحس!بنا؟ذفسكتحدثبماذا:سلى

له..البيتهذا!عرفكانياتصورولكني..شيءلا.ا.لا:علارار

ء.الملوكشارععلىضاحداصمامثرفتان

؟..القديمالعرجميالحبمعلىوالاخرى!بلهفة):سعلا

..هوكاله(بنفسه)عاذإر

.برتقالشجرةفيها..صغيرةسماويةحديقةوله:سلمى

..عنديم!موظة*زاللامنهاحبةاخر...تزاللا:عازار

ب!يدهء!ابينمرسهاالتطالشجرةهذهاحضنانالىأثوقنيما:سعاد

شيثا.تخشيالا(صمت)؟البلدالىمرافقتكهااستطيعهل:عازار

كنتماضيوؤاعلينا.وافقتماواذ،..اهلي/لزيارةالانذاه!انني

الىلناحاجةلالاختاهيالنعد(والحيرةالدهشةبعد):سلمى

..البيتاصحابذهببدما،البيتزيارة

.الانساناهذاطيبالىنفس!يفيبارتياحاشعر..ولكنسعاد

لا.ضمنامن،وليسلناعموانهانولكنه:سلمى

حقسدكلمنويتعرىكلنزعة،مناحياناالانسانيتجردقد؟سعاد

ذلك؟يمكنيلا..انساناوي!د6وعداوة

..ستنقلناالتياًلسيارةهذه..عازمتينكنتمااذا.هيا:عازار

.عازاريابالضيوفاههـنثك:صموئيل

.مكيدةالامرفيرهكوناناخشىلانني.ههـنا"ممميهماسجل

المرافبة،نقطةعلزارالرفيبترك..الخامسةالساعةكتبم.في:عارار

جمراسمكما..هماعرنجيتانامراتانبصحبته

.سعادسمعاد

و(نت؟:عازار

...اسهطاعطيكاناستطيعلا:سلمى

.كثيراحساسةانها01.سلمى.وشمانهااتركها:سعاد

".2503".رمها،عمكريةصيببسيارةحيفاالىوتوجهوا:عازار

والاخريمضخ)م.بالسيارةماعودراًانت!..تو!عيوهذا

ويث!ب(الضمبطيصل

رحلة..طويلالطرالقان.ج!ببداافيؤينت!د،بهـزء):صموئيل

.عارارياموفقة

أنسيت..لأالمناوراتهذهكلالىمرتاحةلست(بتردد)سلمى

؟الربياتالنساءيسبونانهم

...معهالرحيلالىمرتاحةولكنط.سعاد

لنا.تنصبمكيد!بأنت!ررث!نفسيان:سلمى

لناجمالوليس،فينهبمالءمناليى..منهتوفكابررلا:سعاد

..بنايطمعه

للشضة!أهلاعندعممرنامتى؟كلههذايفملالشفقهلمجرد2:سلمى

لطحنوها.عطمنا!نمنتمكنوالو،والله

حياتيفيجموديالىاارتحلم.ظنكسوءفيكتيراتسرفينانك:ساد

الارتياحاسبابهذااثريلاومضء..الفتىهذاالىارتحتكما

أالانسانلحمياكلالانسانهل..انسانانه.1.

بوعا6الانسانلحمياكللا؟/لاشمان؟ن،حقالمساخرة)سلمى

..وتشفياحقداريهله،ولكنه

سلمى؟يالحمنامنبقيوولذا:سعاد

بينتنا.حجارةنزورألكي؟بامرلمأذا..و!كن:سلمى

..البيتزيارةالىيدفمناالذيالمرلعلمينانك:سهاد

8جلاءمنالسر،اهذاوهل!.حقا:سلمى

ينهثىالسروهذا،سنةعثرين.السرهذااجلوانبدلا:ساد

اريد..عذانجه!مننفسياريحان؟ريد..وعلاباالماقلبي

يئيإإروجارةهدير).السر...هذااكشفانقطبل!!وتالا

كلا!ا(على

اقبلا..ههـيا:عازار

اثانيالمش!

.ا!قصودالمكانمناقننربوا.وقد(،حيفامدينةاح!ياءفي"-امان

الثانية:ا!وحة!الشخصيات
سصاد

سلمى

(الام)حيلار

(بلاا)بيعقو

الالساليليالجنصي،عازار



.(،حيفااحياء،فيعازاربرفقةوسلىسعاد"

المدلنة.تيرتكم:سطد

الجديدة؟البيوتهذهجاءتاين.منمسالكهاأعرفألاىنني:سلمى

الجديدالىالقديمتنيء..منكلبدلاليهوثيان)ضاحكا".عازار

...تجمدتمانتمبينما..

بيتنا...هوهذا،بلهفة:سمماد

اعرفه؟اذنيلكاقلاالم:عاز"ر

لونه.الافيهيتغيرلم،البابوهذاسلى

..ادخلا(االبابيقنح):عا!ر

..كانتكما،حديقتناهيهذه:سلمى

.الشجرةايتهاقلبيعلىاعزكط.البرتقالشجرةوهذه:سعاد

بنتانهاشكلا..هيلأىنها(الحديقةفيكنمش!ةظمح):سلمى

هل...،ووجهيهاولونهاملام!هالهااًن.."مشموشة"ضتنا

خرجنا؟،حينآثارنانتبعوهي"مشموشة"تذكرين

أفيعجنا.ما/يزعجهالم6آمنةيتهافيظلتولكنها:سعاد

تدتلهد.ولدي(الداخليالبابمنتطلعجوزامراة).راحيل

سريعا.الينا

..هناافضيهايوميناجاذةعلىحصل!تلقد:عازار

من.الحربانتهاءبمدبيننافيهانراكاجازةاكبراقهاراميل

تفضلا..بكماأهلا..عربيتانكأن!ا؟السيدتان

..البيتهذاميعجيبامرلهماسيدتان:عافىإر

تفضلا..بيتهماالييتلمل:راحيل

بيته!الىيعودانللفريبيطيبكم..بيتهـناكان..انهاجل:سعاد

.!فنلاهخاليارايناه.أ.عليهنستوللمومنناراحيل

.ماوىولابيتبغيرفيالصحراءوجوم!ناعلىنهيمونحن:سلى

ف!ملتسم،م!عناالبقاءاىاثكوناكم..ذنبناالتتبليس.راحيل

الرحيل.

جلسنا!كمالساحةهذهض:سلمى

..بارداللصوفشرابا.اماه.ذكريلابغرو.قليلاءستريحا:م!ار

ابيأاين

اهـبت.صاملنالي!ث!،ساعةمنذالسوقالىنزل:راحيل

.بحهـفسريلمجسركانكانه..حقا.عثرار

..حائرةعيونكمهـاانل!الفرفتت!داانتريدانهل:راحيل

.هذهاختاه0(7بلهفةالغرفيدخلن)نغسيفيي!ورماهذا:سعاد

ليبفنصا؟نذنينهل..ثعابيعليهاعلقتطالمأالتي"لخرائةهي

..خزانتكالضافة.انتفضلي:راميل

لم،عمارزوجيقم.وهذاًرباه.المفضلرداشهوه!ا:سثد

كأن..الصغالرثيابوهذه..العيديوميلبسهانيستطع

..يتفيرشيئالم

!نا.رهسمانأخذانيمنعناديننا.لانشيئامهـنهانمسلم:راحيل

.آالب!يتوهذاسلى

عليها.يقماللنبان..حكومتنابالرادةثخلناه:رإحيل

عربية.خ!4الاصالأ!هذهلان؟عوبيدةانتهل:سعاد

منالمفربااًننا.عؤيةارضفينعفت،يهوديةبلأضاحكةأ:رإحيل

وسكناها.الارضهذهوزوجيانااتينا.الرباطمدينةمن..

الفتى؟هذاغ!يراولادلكهل؟سلمى

.(صامهةتطل):راحيل

تت!كلوين؟لالكما:سلى

القنى4هذاغيراولادلناليساناالحق:راحيل

ت!فقدله؟انتخشينالا.جنديايكونانالمفجعمنانه:سعاد

بهلالاولاد.عندناهيكمات!كموه!..احرباهيالحرب:راحيل

اولالهصيق!منال!لواتيالامهلىآشقىما.الامهاتو-عل...

؟اولادلك.هلوازت.بايديهنللذبسح

م\

..وولدلي:سعاد

؟وماذا:راحيل

.مصيرهالانخنىالريلااخدوولد:سعاد

يرجع.لمأسيرالعله:راحيل

موتي.فبلمعيرهاعرفاناتمناهماكل:سعاد

.مفقودفهواسيرايكنلماذا:راحيل

.خبرهلعرفنامصوداكان..ولولعاداسيراكانلو:سعاد

اًمهجر؟.افصحي..كلامكافهملا:راحيل

..ولكن..مهاجراكانببته:سعثد

الشح!ة.نفسيفياًنكتث!ين.تكلمي:راحيل

..النكبةحلتيوم،البيت!ذاكنالقد:سعاد

والضياس..مكانكلوفي،اكانف!ثذاينزالرصاصكان

وهـدليكان.ومب!ينوراكبينمشاة،.بيوتبلايرحلون

دخلتوفجاة..عودتهاًنتظرت..البيتخارجيلعب..صغير

..المشرعة1البنحأدقبايديهم،الهالكانارجالمنففعلينا

كانتعيوئهمولكن.جمتركوكاانلهمتولسلت..المصوبةوالحراب

الدم.الى*ننغطشةونفوسهمء.الحيطمنمقلوبة

..الاستسلامابىلكنه..يستسلمانزوجيمنطلبوا

؟،الاستسلامابىولماذا:راحيل

والعربي..استسلمارحاربسواء..الموتانهيعلمانه؟سعاد

الرميممهموتباثل،فلام.،.المستسلمةكالنعجةيموتانيابى

فاصابته،ذلكبعدال!كلخانهولكن..اثشينمنهمقتل..

اراهابثعائهكأني..أونادإعلىويده..ارضاطرحتهرصا!كأ

..حهراءاراهداانني.الشوةهذءجفورعليالانتسيل

..بحمراءليستولكنها:راميل

هذهيسيل!عهكان.تنشفلاالممقطراتانت!ركينلاانك:سعاد

عيني.اطماللصة

ذلك؟وبعد:راميل

علىوهمنا..البيتمنوطرمونا..حياتناعلىاشصو!:سطد

واللاجئ!.اللاجثينمعوا!ي،الاخروولديانا،وجوه!نا

تركته؟كيفالثلاليوالصغير:راحيل

اسكتهالرصا!يطلق!او،داستهقدالاقدامانشكلا:سعلا

.االابدالي1

كم..اهلهتركهالذيبالوحيدصغيركليس.(باسف):راحيل

.نعبوالناصغارمن

ينهدي؟يبكيالبابعلىقابعاصفيرارايتلحلك..ومن:سطد

ذلك؟رايتهل.عهي..واباهامه

تض!يرفهيالغيبةاعت(الشرابكوابومعهيدخل):عازار

.(بابطر!01ت!علوا.بالشر1

وهل"البدالىعازارينعب).عازاريالابيكالبابافتح:راحيل

الطويلأالفرالىمذاًبعدرايتهاذاولعهتعردين

لحمطأئحةر1الامتنسىوهل،برلمهفةأ؟سعاد

؟جسسده.ماعلامةتذكرينهل:راح!يل

اليمنى.كتفهعلىالاسودالفالافسىلن:سعلا

،اروعافىالاب!يدخل)

..هوهذا(علزارالىمشيرة،نرجف!ة):راحيل

،-وققبلهتضنه001سهيرولعي..ولدي،ولههوعبرجفة):سماد

..خاطريفيحيااراككنت..طنيكذبما.أ.انتهؤا

قللين؟ماذا؟؟.متمن،مرتيكا)عائلمر

كتفك.علىالاسودا!الاذدي،كتفهعنالفايص!شف):سعار

اشقر-بي!وما!بكاشقانيما؟ولديياكنتاين..هوهذا

الضيقية.امهلطها؟يصوب



يضيصنلاالاح!اء..يو!ااناشملسجتمحفيمكرتلقدسعإد

ذلك؟كاقكيف..ابدابعضابعض!

فطةمنالاخالياوكان..اليتدخلنا..ذلكاتذكو:احيلرا

البابعلىالصغيرهذارأينا.وعويلامواءالبتملاتوحشية

..ضائة!طةيصء

..ليسننامي!مؤكنالم.قاس!يةالاولىالميلةاكائ!تكم..ادخلناه

يرمم!نولم..المجزرةهولمنوانقذناه،تبنيناه.إ.اولادلنا

ولدما.عن"لامتذعلالنكبةاًن..امهيحفضحتىالوعيمن

تطعمسهمنكل،امالهتضحكمنكلكلأصتلقدالخقوفي

..امااهمياير

الصتروجوهفي،الددوبعلى،الزحمفيعنهفتشست:سعلا

لمذلكومع.ا.مكانكلضي..اللاجخينخيام!،المشردين

..إليهيشدنيكانكانه،عليهالقدواوقمنيحتى..اياس

خفيا،نمريباشعوراان،محهانطلقناحيناختاهيالكاقلالم

ذلك؟تطلينبماذاأاليهارتاحبطنش

نادون،مصيرناالى!ودناخفيةمثاعرهنثرانشكلا:راحيل

احضعالنا،فيءألصخيرونما(تتابع)..اسرارهاوخفاياهاندرك

...اباالا،العجوزهذا!وجييعرفولا،اماالايعرفنيلا

الىالنقصدزن،واحببناهاًحن"..والفناه(لفنا،قليلاوفليلا

يتجردحيناح!ياناتمص،!المداوةان.بينناالم!اوةاسباب

..ا،لمكاذبةاهوائهمنالانسان

عربية؟عائلةابن1بانهواثقةكأتوهل؟-ءإد

وارررببم.انهعاىتدلهيئته،ئابه،ملامحه..فيهشبمءكل:راجل

01.حضنتماهذلكومع؟سعاد

؟انهإاتذكرهاكماتتذكرتكامل..تنكررموسىالنبيفصة:راحيل

عاقرا،وكالت،ؤرعون7ةامر-ورات،.اًلتقطتهؤيكمافرآئكمكي

كلمنحيذروهفرعونمنجميانمنبالرنحم..لهاولداليكون

،؟ربحه،عليهوعطف!ت،نجصكألقد..اللياةتلكيوار!كرولد

.3رجلاصإرحتىوانشأته

.ثمبؤرعونتنكرو،فرعونعادى،ذلكبمد،موسىومن:سلمى

موسى؟كقصةقصتناكونانتريدينهلر"حيل

حينشعبهالىوعإد،دعهصل2عرؤءمابعددمهينسلمانه

شعهـبه..واءتاءاعدالهعلىوتالب،شعبهعروو

2(قصه؟تتكررهل:سه،د

والامومةالابرةليست..موكىمثلاكوجاناستطيملا.اماه:عافىار

انا.الواطفبرقببة،ةخطىكما،الانسانيتصاهاانيمكنقيود8الا

.هذهاميغيرامااعرؤطولا،هذاابينجيرابااعرؤطل!

ولمد.بقيمحيثوطنكععنا؟همناتبقينلالماذا:راحيل

هل!مكانالىانتقارومكانعمليةمجردالوفىيكونهل:سعاد

لاغريبةتربةالىعميقة،وننقلهاتربةمنجثورنانقتلعاننستطيع

به!ا؟عهدلها

عننفصلكاننريدلا..مفاتبب"وهذه،البيتاليكنعيد:حيلر1

ولدك.

بيتنايكونلااليبت.الرا؟جلرابةتحتالحرالعربييقيملاسعلا

العربية.رايتناتمت*

اصمسلمناةثالانوعرفت،سمتلقد.ولبمعازار:راحيل

.هودياصلمنلا،عربي

يلارضاليست؟فيالالفصالتريدينهل..بذلكليشانلا:م!زار

تحمهلمت،وربتهلمنالولدكذلك؟يرويهالمنوالاودية؟يحرثهالمن

..اجليهمنا*م

املكصا6ارضاعندي.لست؟الارضبمنزلةالولديكونهل:سعاد

،منثميمن..منيبضعةانتوانما..اجمعهاحجادة!لا

11

لاولادإ2منيجعلواانيريدونالذينهؤلاءاقسىما..قلبي

روج.انتاًنما.1.فق!ودماجس!دال!صتانت.قطغإنا

استطيم.لا..استطيعلا:عاقىار

لأصلك.عرفتمابعد،اهلكمرابعالىمعناتصدانجب:سغإد

..شاباأيتهرالوفواز،فوانر..اخوك،امكهنالك

..امتك،عشيرتك

الوطنالذياختيارفبمحرانهبه.تتمسكاًنحهـلممنليس:راحيل

.معارةاماكنتولو..مثلكامهانى..-هـيده

ءربيدمكانتذكر..اسرائيليلا،عربيئانكولديياتذكد:سعاد

مضولربا!عانراريتولممل)..عربيفيكش!ث!كل.يهوديلا

بنلخيقكتشهرانتريدهل؟زائفاشخصاتعيشانتريدهل

هل؟تقتلانتريدهل؟ووطنك،عمكوابناء،اخيكعلىغدا

باسنانك؟لهـحمكتنهشانتريد

هنا"شيءكل..كلمتهالقدووقال،.الاوانفكاقد.اماه:عازار

..الخنالىحتىجمبايتمسك

الااسرأئيليايجعلكشي؟لا،عربياعدتالبزةهذهخلعتاذا:سماد

التيامكحضنالىوعد.اجمرحها.اخلعها.ادسزةهذه

.(تبكي).عاماقنتمكشرين

واترك!مني.ينياًعذ..اؤدصرلا3.اذكرلأ:عازار

طم!االاالحياةبا،سبابتمسكتمالابحثمطنك،الااتييتما:سعاد

فيطريقي؟القدروضعكلماذا!اجدكلمليتنياًلا..اجدكبان

اهلك؟ولاخيكزوااقولماذا؟القاكانالقدرافىادأعبثا

عاشتروايقي..كانبماتحدثيهملا.شيئالهمتقصيلا:عما.رار

وماتت.لخسة

.الدكودالىأعدنا،اذا(قاسصمتبعد):سعاد

..وغدا..معلناالببلةهذه،تبيتان.يمكنلا:عازار

ولد-بئهل؟لحمي"رائحةوتى؟ينيفيمنمع،ابفيكيف:سعاد

ولدتك؟يوملعنة

ندائنإ.مناقوىالامنداءان.ارعافىياتسايرناانتريدلعلك:يمقوب

نخاهـماوراءناليس.المىيرشئتاذاتسيرانا،عليكليس

الالشستالمتمالمةحيلالكانا.وانتقمشئتاذا2قتلنا.0عليه

عندالالميحترمولمالالمذاوالذيالبشهةشهبناجريمةنمرة

انتهت.قدالينابالنسبةالحياةان..الاخرين

الصدرحنانولكن..لفعلتكوسىقابثيكائاو.رباه:عازار

ضانعا.وتركنيحمنيافياالبطنمناقوىحياحمانيالذي1

انكاعلماًنهممر..ولاسرائيلناخيرفيكبقلم..ولكنراحيل

لافهـم،اعدائناصفو!فيواحدةطلقةاليومبعدظلقلن

وقومك.اهلك

يقتلنيانيريدمن"ألااق!نللناسرائيليا..اقتللنانيكما:ءازار

ءرزالنفس.الدؤاع!حالةاخاهيقتل!واًلاخ..نفسبمعندؤاعا

..يجبللاشيء"حيااصبحتلانك..يقتلوكانيريدالكل:يعقوب

انسانوحشيةاقدسى.مايقتللكيلايقتلانالبيوماتصانعلى

الصر.هذا

القتسل؟لمجردنهيشهل.القتلق!رغبةبىتبقلملا..لا:عازار

أالافكاربهذهاللأعشةعليه!تالذيالجلهذاؤخذيمتىالى

ءاًلضعيف.بهيومنكما،القوييحترمهانيجبحقههنالك

عازمابرك!الصغيرايهاحكيماؤيلسوفااصبحتمااسرعما:يعقوب

اليك؟احسانناتنسىهل؟تتركناان

ولكن..بالاحسانحب!لا،احيانابالاحسانالانسانيقومقد:سعاد

ذل!كعلىاشفقتملفراغ2هذابسبباًنكم-.حياتهفراغليملأ

الضلألع.الصذير

فاتضنظ،نسبنامنولدلنالش..ضيمفىنحن...حقا:راحيل



فيار3،ثه!ثياحاسشي؟لنسب2اهوماولكن.نسببلاولدا

النفس.ضتستترحته

!!اموتتزكافيلملماذا؟علياشفقتمافاذا،بيدهيعبطأ:مارار

لاني،الانحقيراابدوكم؟المنسيةالقصتموتكما،الطريق

اعدائي.بض!لحييت

،وغمرتهاعدائنامنولدعلىعطفتلانيكبيرةابدوكم،وكا:راحيل

وفحن،احببناكوفحن،تعرفنالالانكاحببتااكك.بحبنا

..نصفك

ضميرك!.،وعغابنفسيتمزقعلىاش!ي..افدرلا.اما.:هةار

اًخر..البرتقالة،1وهذه..البيتهذااتركاناستطيعلا

اهلك.الىعوثي.منيحيةذكرىاجمليها،شبمتنافيبرتقالة

.(ويمضيالبابيخبط).الامو؟تمنميتاواعتبريني

؟ماذا(نتاين.سلمى..سابيالىواعود..سلانركهانني:سعاد

طنلى؟تصنعين

صغير،رثماشلعبةبيعط،ها!عة):سلمى

بيثكأتحملينماذا:سعاد

..مولدهعيديومفيلهاشتريته!الرمثاشهذانسيتهل:سلهى

تذكرين؟هل

..كانجهنميةلة3فاصبح،لعبةكان!د.الصغيرالرشاعس:سعاد

..كبيرا!مار،صغيراحاعله

؟الكبار1يديبئصنيراالرشاشيبقىلالمافا:راحيل

ولايكبرلاليه..الصئاريكبركماويكبرينموالرشاشان:سعاد

.يكبرون

النا!،السنةمنهفتخرج)تجرب.النار.ينفثيزاللاانهامن:راحيل

..فيالععودعلىطلقاتهصدىاسمعانني.تطلقيلا..لا:سعاد

.الصنارصمور

زلتما.اًنكا!ليمالرشاشايها،الجحيمالى،بهتقذض":راحيل

..يحملكبمنتفتكرحتحتى،كبر

..عمياء،ناعمةآلةهوانه.بلفهـبهاللغ!ب.ليسلا..1.لا:سعلد

..الانسانمديحركهالذيهوالانسانفيالطمعلكن

..ولدييومايقتل"ناخشىانني:راحيل

ولعلىأ:سلا

..عندكادامماولشاانه:راصيل

بانهاشعهرومني..طريقيليوامضي..لكساتركهاقنيسعلا

..بابييطرقيوماسييجي*

.اليومبعدعليهتقعلنعيوننابانيحدثنيخدريان:راصيل

.ولدي.(وان!قها-البابخارجالسيارةهدير)

؟وحديهناهااقتركني..ولدى:!سعاد

به(للحاىسلىمعتخرج)

!دثالخس!

..وهمناكهنامنصوبةخيام..اللاجئينمخيمفي-إ"ن

:الثالةاللوحةفىالشخصيات

سصلا

سلمى

الفدائيين(من)سعادابنسفىاز

الفد"ئيين(من)لفوازصديقسبشار

أاختاهياحلماذلك:سعلا

.الصودنعبرنصل،ولململيتنا،:سلمى

صدريعلىفلالذيالسران..شيءعلىبنا!عةلس!تسماد

؟نصى.قدعاساعثرين

بانكتمتقدينالا.ايلامااكثراخرىمورةليتخذ..ومن:سلمى

؟الحدودوراءعقةضتكلما،النفسموزعةستعشسين3

ماذايقولأبذلكعلمادايصنعوماذاأ!ازرلم!إهياقولماذا:سعلا

،واخوهقنحمنظ!ةفيفواز؟الحقيقةعلىاطلعواًاذاا"خيماهل

..اسرانيلجيشفيسمير

صدونا.وراءيبقىانيصم!رذلك:سلمى

اضان،يحملهما،محشوتينبندقيتيناقدربريعوريهل..لكن:سطد

يريدكلامما.الاخراحدهمايجهل،الموتطزدفييتجابهان

.."ستطيعلا.اخاهيقتلانيريدكدها.الاخريقتلان

ذلك.اتصوراناستطيعلا

تركتمانيلقد.عدتمامتى.خالي.امي..آهأداخلا):فوار

حيفا؟بلغتماهل.امركمافيعضطربا

فيضائعتانكاشاكنا.ممالمهاتغيرتمدشةانها..فعم:سلمى

شوارعها.

تغيرسكانه2حينالبيت1تفيرهل؟الحبيبالبيتدخلتماوهل:فىاز

..اصحابهاعنيينزح!ينتصننفس!البيوتان:يقولون

مت!كل.نوافذهوخشب،باهتةجدرانهبه..منكمهدكيزللم:سماد

؟البرققال!العزيزةوشجرة..فيهاركضناطالمااتيوالحديقة؟فواز

..تعملهابرضالةاخروهذه..ارفسهاعلىحانةتزاللا:سلمى

تحصلكأن!ا؟بخب!اشمماذا(ويشمها؟لبرضظةيتناول):فواز

بدهنا!يسكنهومنأيضعها).كلهاارضنا

النفسي.طيبامنهما،المنربيهودكه.اصسلهما.عبرزاننوء"ن:سعاد

تصقخفيال!رةان!النفسطيبفمهموهل؟النفسطيبا:فواقى

الحادة.1مخالبهاالنممةقوائمها

البيت.كلذبقىانعليناعرضالقد..مخالبلهمانرلم:سعاد

اجبتماأوبماذا:فواز

اهـسداييل.تحترايةللبيتمعنىلا:سلمى

سيزعونالذينهموحدممالفدائيينان.خالتييااحسنت:فواز

...عرجم!بيتوكل..البيتعنالراية1ه!ه

بمينيك؟البيتهذاسترىبانكتفنقدهل:سعاد

سيلالي،اخرجيلاانبدلا،بعينيانااراهانالمهمليى:فواز

البيت.هذاالىويصل

ي!ويةأقنابل؟بنمقية!هتاما..بالسلاخم!دججالرال!:سلى

..فر!تيعلىالليلةالقرعةو!تلقد:فواز

القرعة8هذهماأالقرعة:سعلا

.الحعودعليالعدومراقمبةنقطةالليعلةسنهاجم:فواز

فى.سواكليلشى..لأ..لا؟تقولماذا(وتاثربلهفة):سعاد

نأاتري!ه!..وال!يوم.اخاكوضيعتفقدمتلأباك،الحربتلك

اواخهرلي،الناسقمامة،بقيةاجتر..وحمبمتكلىاحيا

تتركنيألن8ايامي

ب9لامى،.ءتبدلتاراك.انطظقدبعزمككاني(ببرودة):فواز

نسيت.اذاتهزينني..كتفصعلىالبندقيةتضمينرحت

؟ا!تعلي-نخافينهل..قوافيتاذااقوبخينني

اليه.واصوكلنا..اخافهالليه!هوالموتلشى:سعاد

ينتظرنيأالنكبالموتشكلتخفين:فوا،

.الموتبعدتتالملاالجثة:سعلا

ارضسنافىرالتماذلأ..اخبرينينفسكغئرماث!ثاان:فوافى

ا"*ن!عليكاطلالصغيراخيطميفلعلها..ها؟.المحتلة

.).فيهتركناهالذي

م!؟بانهتننقدهل..الصغيراخوك:سعاد

بخنجر؟ذبحفتلا،اوفتلانهعرفتهل:فواز

يقتل.،ولميمتلم..لا:سعاد

ماذا.اماهياويص.حيهو،اذا...دقتلولم،يمتلم.فواز

لا؟ايومخىحيهوملأيحياهنالكخي1هل؟تقولين



عثرينبمد،حيافىالالا..سستحيل..افطلا..امممثى

ذلكيعرفواانيكفي؟عربياصلمنانهيعرفبماالم.حياسنة

اففا!سه.يخممواحتى

فوانر.ياحي...صانه:سعاد

هل؟بيديكلمسنههل؟بعينيكدايتههل؟ذلكعرفتوانى:فواز

الربيةأ1لحمهرائحةشممت

بروحي.وشممته،بيديولمسته،بعينيراكته..اجل:سعاد

01..سممحراهو:مواز

.عمرهمنالعثرينفيولكنه،موازداسم!رانه:سلمى

امه؟انكعرف!هل:فوانر

.عرفقد..اجل:سعاد

مطما؟يمدلمولماذا:فواز

حقيقية.ميتة،ايدينابين،اددةهذهماتلانه:سعاد

ف!طريقالعودةأ.الرصالأعيعليهاطلقوأهلكيفعاتأ..مات:فواذ

.شعوريعنيخرجنيالكلأمهذايكاد.الخيراصمقديني

كيفطت.اخبريه.سلى.سلى(.متقطعةولبن،بلهفة):ساد

.لماعرفه.المحهلم.ارهلمليتني.استطيعلا..اسشطيع،انا

عليها(مفشيةتقع).الامواتعالمفيآناكنتليتي

شيئاوعيهالتستعيد،وجه!على!لماءتنضح).الماء.الماء:سلى

موسيقىمنخفيفايقاععالهوفوازسدىبينهمس-فشيئا

كان،عمامعبرةملامحهاتننبولالوجوهبينها..حزينة

البا.بالنسبةمات..ماتحقاانه.اماهياالراثدكتالان:فواز

؟يموداناليهظلبيالم،ومن

01يعود"نابىلقد:سم(د

وربئيهالموتمنانقذاهمنمشاعراحترامعلىحريصاكانلعله:فواز

..الاخنيارحريةلهتركاانهرا:سلمى

بنفسه؟لنفسهاخنارهمااهنا:فواز

بجانبهما.البقاءاختاراًنهء.اجل:سعاد

يثركالم!اسرائيلجيشفيجنديايثوناننفسهطاوعتهكيف:!از

؟اليومبعدبندقيننهيوجهين2الى

ميتة."شةاصبلحبانهأعتقدجعلنيماهذا:سعلا

لالانه،البقاءحريةيملكلاانه.يمكنلا...ير(بحرم):فواز

نفسه.عرفبعمعاذفس!يملك

نصنع؟ائتريد4وماذ:سماد

قالربيدخل).ميتااوحيا..كرهااوطوعالعودانيجب:فواز

.(بشار

؟لوازياانتاًين.فواز:بعئ!ار

.بشاريا.1.ادخلهنافواز:فواز

.الانتظارمنهمطلوالجماعة.الموعدعنتغلفتاراك:بشار

الجماعةأتركتاين..عنكمتخلفيطلالقد..حقا:فىاز

.للانقضاضينتثرونكوهم..الحدودمنقريبا:بشار

..منو..مستمدآنا:فىاز

؟امكمضطربةشيءحدثهل..عادتكغيرعلىانك؟ماذاولكن:بشار

ناباستطاعتك.ذهابكفيتمانعانلعلهما..كعيبةوخالتك..

عنك.للجماعةاعتنروانا،تبقى

إهانتي.تتعمدانك:فواز

.وحيداكاناذابولدهاتتشبعهالامولكن.ذلكاًمصدلا:بشار

لا.هيلهاابناءوكلنا،الحقيقيةامنا!اليومبلادناان:فواز

منهم.احدبينتغرق

؟اماهياتقولونماذأ،امكمنذلكأسمعاناريد:بشار

بلالي.اولادكعم..اولالهيكلكم:سطد
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مساعدتك.اطلب..ولكن:

لاخر.ايساعدكلاناأمساعدتي:

.المخاكلةالايحلهالاخطيرةمشكلةامامنحن!بشارة

تعانيها؟اتيالمشكلةهذه.مافوازياافصح:

اظقناحين8؟91نكبةهيفقدناهمني..اصفر2خليكان:

حي.انهعلمناواليوم.مفقوداحسبناه،لاجعين

،ليلقاهمصفيرااهلهتركأالانهوواين.للبشرىيا..حية

.كبيراشابأ

اعدائنا.صغوففيجنميولكنه:

8تقورفيماجادانتهلأتقورماذاة

الجد.كل:

عليه؟دلكمومن:

القد"بيتنازارتحين..المصادفةبطريقعليهوقعت..امي:

.تراهانالقدروشاء..آنارهوتحسسعت..

الحقيقةأعرفو!ل:

وانكرها..ا.عرفهاانه:

واهلهأفو!علىالنارتطلقانيدهاتطاوعه:

نريد..انقاذهنريد..ذلكغيرتفهلانتستطيعيدهتعدلم:

ثمن.بأيالينااعالدته

يممدألمولأذا:

صفوفميحيايبفىبانلنايسمحلاشرفناان..ميتانعيده:

علينا.الناريسلص،الاعداء

هو؟وابئ:

.الاننتجهحمث.أ.المراقبةنقطةص:

وبينبينهونميزأالههنننديوكيف!لناهعفاا!بهما:

ممه؟من

الحالي!اسمهعرفتهل،لامها:

.(،عافىار"يليونه:

وشكلهأ:

مشابهفيه..المينيناسود،البنيةنحيف،ألامةاطويى:

اخ!يه.من

بشرته؟ولون:

أسمرأالايكوناني!كنهل:

للعمل!ضتاثنعع.شخص"نميزانيمكنناالعلاماتهذهمن.

منهـوانز3،بسلاحيالنقطةسأفاجيء..موضوعةالخطة:

تحميطمري.اةتبينميا،امامييتقدماناليهواطلب.سلاحهم

خلفي.حركةكلوتراقب

منجماغنافيوسترى..محكمةكطةانها.!انريالصنيك:

يساعدك.

سبيله.فيفدائيكلولينطلق..مساعداغيركاريدلا:

المقاومة؟علىاصرواذا:

البندفية.!هدهبرصاصةجندلته:

.فوازيالا..لا(بلهفة):

صفومماددائنا.فييبقىانعليناالعارمن..بهآتيانبدلا:

منا.احدايقتلانقبللنقتله

مرتين.ماتقدانهيكفي..ثالثةمرةتميتهانتريدانك:

.بثرفلنحا(،بدظءةيموتالثالثةالمرةفي:

كيفيحياثلان.ت!ديلست..بالخيانةتتهمهانتستطيعلاانك:

.انهننبهالفثبليس..الجسمدعذابمنامرالنغسعذابانا

سواهايعرفلاارضفيودالهق،فاختارهاعليهحمنتاما!اى

له.وطنا



القيقة.يعرفلملوصحيحاذلكيكون!د:!وانر

م!بي.علىبندفيتهيشهربا3عاهدنيانه:سعاد

يشهرلاالذياًلجندي.الفارقةالعلامةهيهذهستكون6ازا:بثار

..اياهالايكونلنعلينابندفيته

.بشارياهلم.ا.قخرنا!اللقد:فواز

لح!كمناخوكانه..النارعل!تطلقانااياك.ولدي:سعاد

..قتلتهاذااسانيلياجندياتقتللنانكولديانه..ودمك

ستلا.ولدي..عامبنعمرهيزاللاصغيراولدالصتقتلانك

(وبشارفيوازينطلق).يعرفهافانهرآهااذا..الهـبرتقالة

م!وتاوجعأماآه..صغيراولدا(البرتقالة1فوازي!ملأ

السر4لهكشفنالماذا.سلمى.سلمىالصغاهـ.

حيابينناسيكونبا.لهقيبييحدثنيان.اختييااطمث!:سلمى

افداليين.الباسلهاعدي.ساعةبعد

بلباسالاتمتهفلا،بالموتعليهحكمتاًذا.آلى،ببهساء):سعاد

فدائي.

الرابعالمشم!

.الحرودعلى،المرائيليةمراقبةنقطةفي-المكان

الرابعةةاللوحةجمد(الاشخاص

سبق،اسرائيليينجنودئلانة:مودسى،صموئيل،عارار

..وا)!ثانيالاولنعت

امة.عراوجهه..علىالاسرائيليةالدوريةمر2:الملافىم

فواز

بشار

(عازارعناسمهتبدوبعد):5ير

،(بشم!تعصفالارجفيالرياح"

سرهـه(،ءعلىمتكيعازاربينما-النبيذيشربانوموسىصموليل"

تشاركنا؟انتريدالا؟عافيارياتشربالالماذا:صموئيل

.يرمثربويطربكان،بالاسى..عادتهغيرالليلةثلىاراها!نني:عوسى

تشدوالا.المعتقالتببذهذامنوالثرب.عازارياانزل:صموئيل

(،لايتحركمامتعازار)؟المجنونةالعاصفةهذهفيالبردبلذع

.الفدائيونيفاجنناانيخاف!لعله..يتكلمانيريدلاانه:موسى

،يستطيهونلاافهم.الفدائيينشط!عنكدع؟لفدائيون/:صموئيل

..المثقوبةخيامهممنافذمنانوفهميمدواان،الليلةهذه

كاراتهممنيريدونملفا.المخربين..اًلفدانيينلهولاءويل:موسى

اللصوصية؟1-

احتللناهااك-ث!المواضععنايجلو،انبامكائهمانصونانهم:صموئيل

ممهم.حربنافي

الب!ر.الىيجرفوناانيريدرنافهم!فقصهذافييفرونليتهم:موس

فجرفنامم.يجرفو."انأ!الوا(وهزءبضض):صموئيل

جيوشهم،هزمنالقدإ.اكلنهـدهمما،المخربيمنللالاءويل:موسى

01.بألؤيمةيفنرفو"انيريلونلاوالكنهم

علىباركونافنا.يفنرفوالماواعرفوا!يهم1ومار:صموئيل

لنحورهم.مامون،صرورهم

صلأورهمأع!باركيننبتىاننستطيعضهوالى.(بشتأ:عازار

متى؟الى

خا"لفانهلكافلالم..عازارتكلم،واخيرا(فاحكا):صموئيل

..؟لوحهعلى

طلبناالنايخيفنيماولكن..يشنلنيالذيهواروتلشى:عكلار

والخوف!.القلقالانحيصدفلم،لألحربهذهوراءمنالسلام..

8البركانفوهة،علىبامانممكنااثنومتجعونهل

أممنامنابركانواي.صموليلياامسهعأالبركان(بهزء):مولسى
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النعالس.منيتثاحببركانهوالاذا،مشتعلابركانافحسبه

لهاتعرلىلاالتياللامبةالصحرإء..الصحراءامامناتزاللا:مازار

منذ،انها2.نقهرهااناستطعناثاجنودازرعناهالو.يهني

هذه(شدةوتزدادتعصفالريح01يدخلهامنتبتدع،القدم

تقهر.ولا،تصفرالتيالريحهي

حرثتهاالمدرعةكتانبناان؟سيناءاءصعرااتحدتبماذا:صموئيل

.واشلاءجثثاوزرعتها،حرثا

نا،المرههذه،واخشى.لم.منهاوخربرضامرةفيهالهنالقد:عانرار

زخزج.ولافيهمانتيه

المراتين،هاتينرافقم!نذ،عازاران،صموئيليا،الحق:موسى

..تبللهد

الحب.فياسرو!عانهلقلتجميلتينكانظلو،بضحك)ةصموئيل

يحبكمأ،لألكبيرةالرجلي!حبقد؟العبأبسخرية):موسى

.الصغيرة

الحب!هذانخب،اذا،لنشرب:صموئيل

لاارىانني.المألى،ةهيافيساةاًن.ال!سامسكا(يخنط):عازار

نفس!.ايهودياالشمبمأساة*ا!ساةهذهفي

يالك.المنكوبينعلىوالعطفاثفقةعاملهو..ها.أ.ها:موسى

القلبهذاتضمانكاعرفكنتما.عازارياانسانيرجلمن

!،ن!/الات

فهل؟عليناالعالمقلوبجمعتالتيهيماسهـتااليس!ت:عازار

ماساتناا-كون؟عليهما&المق!لوبلعربامآساةتجمعانتنكرون

زائفة؟العربو!ساة،انسانمية

،لأفابوا.السلامايىغرونلإدعوناهمب!ساةنصنعانتريدماذا:صموئيل

أبسلامبيوتهمالىيه!ثواانثكلناهمهل:عازار

يفكرانبألرائيلييجدرلا،خطيركلامه!ذاأبيديهيصفق):موسى

..سفكناهاالتيللمماءخيانة..لاسرائيلخيانةلأنه.فيه

موسى.ياتهيسا..الخارجفيحركةأسمع(بخوف):صموئيل

مولسمىيخرج).واتبمنا.مسنعداكن.عازار.المبنثر!ية

وصموئيل،

احمسللمأذاأاتحركلماذا.مكافيمناتحركلن!بنفسه،:دانار

انهم..قوميانهم؟عليهمنارياًطلقاتذينهممنأبن!تي

يموتهواًحتى،اعدائهمإبأيدييموتواانيكفيهم000،1،أهلي

وصموئيل(موصيعود)أابهدائهمبايدي

منا.تسخرانتريدالعاصفةكان:موسى

..نضضالتيوالريح..الظلامالاكلالخارجشيءلا:صموديل

منعا،ادشحركلمفةامخوفاعن(جانبابندقديتهيضع):موسى

موعتعه؟

.القتالهزيةي!دالمحاربقلبالشكيغمرحين:صموليل

انيعاربلهينبغيانه..!يةاجلمنيحاربلا'لانولكنه:موسى

لوحه.سلامةاًجلمن

الذيهنمنكبعيرون..جميع"تواجهناالتيالعلةهيهذه:عازار

اجلمنيحاربون،انماقمضيةاجمامنيحاربونانهميتوهمون

القتل.منالسلامة

؟الانالملوفاجاكلو:صصئيل

عدمايمانكبها.اواًجلهامننكافحالتيبالقضيةاضرحعنكايمثك:موسى

وجودك؟،عنحبلكءئتدافعالا؟موق!يكونكيف:صموليل

تصيبرصصةكلولكن.ةشكبغير،حياتيعنل!دافع:عازار

كبتصيب..الاعلىالمثلقصيب،قبيتصيبانما،عدوي

متواذا،ل!نفسيمحتقراعشتبعرهاعشتاذا.الانسانية

بلاهدف.مت

(لم.ت!لصفلرياخا)

س65الصفحةءالهالننئمة-



9،فءلا*يمهيرالدم024."ع

د!أ.. -14؟!ص!غ!حهعلىافنثممور-كا؟بع

!ممممى
يفدالبران.هذيانهكلعازارودع.موسىكاياث!ربء:صصلعل

"!ذاالريلأ..رعانةلسانيحركمآبممدار6ا!وا!يمه

الن!دأيوقدانيعنصننا

علخاأ"لمموفملاناضهأالنار:موسي

يخرج1.للمتسللينهم!احسنالنا!ان..ضا:صموقيل

أعازاريا،اًخبارمنالجريتكلماذا،جريدةعافىار

يوم.كلتطنعواحدةنسعفةفينا..شبكللاهيهيالاخبارملاراهـة

ح!ودصهنبناالاكراور،ومطلبناالإمنم!ستنف!ذفىارمطلبي

.ايما!ثرةواتوضات.امنة

.النارومفخطعنفرج!لناننايعنيهذا،يهر):موفي

الجديدفخبالح!مودالاعترا!مبدا!لع!هدايصحماكيرا:صبرنيل

..الحبلىلمراة3،معركةكلبعدبط!نهاينتغا!مرائ!لان..

اليوم.الشر!يةالضفةوغدا،الفربيةالضفةلأليومضعك)

لقناد.ابرلاءدفياء،لقنرااماأ

.السلامالىنصللمادا،لهق!يهةلاهذاكلعوار

؟هذاسلاماي.يعرفلابمايهر!،خ!ر!متىمنيالك:موس

العالميطلب.؟فقويسلامذرالضعيفسلام..خرافةالسلاآ

.السلامالاشم7كلويثرك،كانمنذلألعئلام

ميهقويلسىسلامعلىلوافواالبىافعاسرإئيلحكامالركلوهازار

.مظلوآولاظالمولا،ضعيفو،لا

.،يقليبها).الجريم!هاتأالمؤبينانباءمنوماذاصموييل-:

:الاصابات،بلنىعسريةسيارةاصطدمت":المغريشانباء

.،(خفيفةبجراحاصيبواحد!مكي

تجمينا.اصرائيلمحةن44برهـفو:ملارار

الطرفانتباثل،للعدوكهين!ثورياشاوقمتمنثورية":صموئيل

ديطغيفبجرعرجالنااحداصيب،ساعينم!ةالن!زاص

وبنعفنيتين،النخيرةمنوكمية،كمنيلينتاركاالعوو!ر،يده

،"صلشينزلى"!وازمن

المثلصدور1ما.نفسهبسلاحهم،القلأثعةالمرة،فىسنقلاطهمعيذار

.،،فيهاوفعلاخيهحغرةحزمن:الققل

..لنامرافيةنقطةالليلمنتصففيالفدائيونهانجم":س!وئيل

،فوازالفدافهي!خل)

يديكم.ا:!از

.السلاح،السلاح:صموئييل

..منكمحيااسيرا؟ريد..ظوبكمالىاقىبمسمعسان:فياؤ

..يعجننىبييكترثلمالنيهذا،طثلانةفينظرهيقلب،

..المقاومةتحاوللا.امامي..تقدمأنتلممازارالىملتفتا)

افننلظهريوراءالناراعقتما7ذا،وانتما.مشحلبدرون.هيا

اكم..المقاومةمنفائدةلا..اليكماواعود،صحبكما

..النبيذهناتستعنجونكماالموتتستعذببجماعةمعاعرون

النكل(يتبادفىوموسىصموئيل)

به.يقنىالاهردام،مايأخذهموسىياثثه:صىييل

-.النلرنطلقلنباننانمدك..خذه:موسى

تصغر(والريح-بعازارمصحوبأفواقىيخرج)

عاذارء..اخيبهكلألي.."لقامةطويل..أسمر(بنذسه):قىاز

الخارض!(كاجميحبشر)

علينا.تسل!الاضواء..للعدومورية.حنالى:بثنذ

عليهم(عقد)

انتبنفسكانح.بشار.اصابوني.آه(كثديدب!جرحيصاب):!انر

اليةفشلتلقد(بنفسمه).نجاتيمجاللا(عالبصوت،
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ؤيقؤكوتهفا،انمثوعليكليطين)..عازارياافنلكلن..

النقطة(الى

..كؤومي،ننيذ؟المهمونايها6نصنعونماذا(ثلاظلاةةالملافيم

برجديه(الكؤوسيضرب".النارخطعلىوانتم

العاصفةلكن،واحدةلضةفغفلنم.اطزآسيدي:صموئيل

بالأمك.اطمعتنا

بيالعاصمةانأالملوفرصةهيالعاصنةانتعلمونالا:ا!رم

النبيذأهفاوما.الجبناءفرصة

للسك!.لاللدورالنبيذهارشا،عظامناالبرد!قضنفد:موسى

يل!م)أأ؟بيذعندكمهل..كسيولايعميءالنبيذاًن..حقا،ةالهحرم

الجع.هداها/!ا..لديذ(جرعةمنهاوي!ترب،القنينةله

الضنجرأا!لامن(خنحراهنهديضربميقنشه)؟سلاحايحملهل

و!نت(لعازار001فتالنعاتريدرنالحديديالمربخناجر..

لتممعدالسهفو!وصوبهابندقيننكخد.الجبانالاسيرايها

ناقمبلالمهزومتعقب!(وموسيلصموئيلةوآنتما..عنكلاه!انةا

خبثكملقد؟مخربأانتمن،لؤاذسينصانة.ينجو

كيلسعيرهنا.فنحرقىنابكم،وفننواالمعركةمنهربواالذينالح!ام

/.وواجبيوطنينداءالنيفدائيانني.مخربتقللا:كواز

جا!الاس!منولثن.كطئيياب!أهلا.مدائا(بسخرية)ةالملارم

.متاخرةالبطولةهذه

..تقدمتاو!خرت..البطولةهيالنطولةان(بآفين)ة!ودافى

النطولة.عنيتحدثمناخرانكم.لمناالبطولاتدع:الملاذم

..يجتمعانلاوالنمواررقهالبصلة:!از

.،اخ!ةالحرب"الفائلصنبيكمألشي.(فحكا):الهلافىبم

حياله.تصلملنخدةحيافهكانتومن:فواق

الوعيأهذاعكلركا!أكل:ا!رم

ثعا!ينزفجرحيترىالا.الثرثرةهذهمنالان!كلني:هوياذ

عن!ا،بعميدالمستشفى..نفعالكاملكلاافياكثر!ؤسفني:الملافىم

ا!يه.لنقلكواسطةايةلديناوليس

علىاطلق؟العينعئمفتعوانا،نزفااموتترانياناتريدةفواز

.الموترصاعسة

انتأخيمفياي.اسنجوابكفبلتموتلن(ضاحكا).الملارم1

..الكرامةمخيمفي:فواز

امثالك2المخرنجينوكر،هنالكهل:ا!رم

..تقصدالفدائيينلطك..للمخربينوكرافهاعلملا:فوافي

عمثهمأيبلغكم.الفدائيين..اجل:المحدم

فدالي.كلهالعربيألشعبا:فواز

؟يسكنونمك!ايمي:ا!رم

آمنين.فيهتنامونالذيامانفيحتى..مكانكلفي:فواق

اسمك!ما:الملارم

موضمه(فيينململعازار)..فواز:مواز

معكأكانوكم:الملاذم

.المكانهئاطرقتحينوحصيكنت:فواذ

المنطق؟هذاعلمكمن..ذكيائيفدا:الملارم

العالم.فيخمكتمالذيمنطقي:فواز

فاييتم.اليالسلمدكوناكملقداعليناتنقمونماذا؟بناآتهزا:الملانرم

تريدون!سلمايولكن..السلمالىمنااقربشعباتجدلن:فواز

ولكئ،.تقاومهلمافاسلبهاالنيضحي!هعنيعفونفسهاللص

..بيوتنا..ارضن!اسلبتمونالقدألصايكونانيمنعهذاهل

رايةايعه.الخيامفيلاجنين،الدرربعلىمشردينوتركتمونا

ترتفعأواين؟ترتفعللسلام

اليها.نعودميعادنا،وارضاجدادناتربةولكنها:الملازم

السكانأمنجرداءلللىنزلتمهلأارضهاأعلىرايتمومن:فواز

صماحىانني؟الجرحىتهملونهل.الى،قوتهتخور)



.مأء!رة.هميفيألوت

النبذ؟منبجرعةلكهل:اكزم

..ماءقطرةاريد:فواز

.فيسقوكجنودناب!عودحتىةاذا،انتظر:ا!زم

نظاهرفايكونانيوس!.اسعيهانا(موضعهمن!هب):عا!ار

لثاية.مجردبلاسانية

خجلتاما.بهآمركلممالفهلانحقكمنليس!مكانك.لألملاذم

؟المخربقبضفووافياسيراتكونان

تء".؟يموتواانق!بلالجرحىتعذبونهل(منتفضايهب):عانرار

.احدايؤذلمانه

.عازاريامزاحبلا(بهيددوء)ةاكلزم

عصابا،انسانا،!ا،ان.ملازممعامزح1انتعوتما:علذار

.عدوااوصديقايكونانبينفرقلا.الاسعافالىيحتاج

،وقنوبالفوارقتزولاوتااًمام..الناسيتساوىاول!يفي

.ال!زازات

تصوبالانسانيالدا!عابهذا!صغيرفشملوفمنلكيا:لأاثزم

وقاتدك؟مواط!نكعلىبندؤيتك

اخ!.بانعنرؤءاني!جبنخطيء!ن:عازار

1(مسدسهررفع)..والاؤيتكبندلقا:ا!لازم

منالااقنلبالااكل!وع!دتلفد..بيدياقتلكاناريدلا:عازار

يرد،فوازيمفعهبينما،النارالملافىميطلق).قتلييريد

..(بالادالنارعلىعا6ريار

..ولكن..يديبينيموتاشاهدهلم،يتلوى).قتلتنيآه:اورم

(الروحيسلم)..نفسهابند!يتكستقتلك.آه

علئ.ييتهبندةيشصلمالذيانت!اخياخي:فواز

حينعرفتكلقد.اخييا..اءرا(الماءويسقيهيعانقه):ارعافى

امك.واامى(غيرهذااًسميتسمع.لم"عارار"ال!ميذكرت

ال!اءلكن،الابدالىماءيبقىالماءهذاان!الماءيشرب):فوافى

.عازاريا،الدمهوالثم.ماءنصيرلا

اليوم..واغايالأهكنتلقد..الانبعدالاسمبهذاًتدنميلا:عاطارا

.صئيراكنتحينسمير.إ.سمير:!واز

حين،4وعشت،تذكرتهولكني..العهدذلكاتذكرالا،حقاةسمير

فيهارايتامراة،كلواللاجئاتاللاجيعنمنالقوافلهذهر(يت

نامبلهيا..والان..مورتيفيهرايتطغلوكل،امي

الينا.يعوثوا

عزيمة.ولاقوةلييبقلمالنزيفومن:فواز

.تعرخلا.؟.النزيفآيقافاثح!اول(،وقطنبرباطيأتي):سمير

الانا!ريق.عليتحامل..هيا،والان..قليلاالالمتحمل

الشرلى.الىالغربمن

يخطو).الغربالىالشرد،منالضمحافجرينبل!،وغدا:!راز

العاصفة.جناحعلىروحيتطيرانتمنيتكم،يسقط..به

الااموتلنبأننيبدويةعر(فةبرتنبات.أالعاصفةت!وي،

العاصفة.صب!واقظ

المشتعلين.جناحيهاعلىالعاصفةستحملك!تيويتلكمالأ:سمير

.وخميرةلحىنسيجيا.وابياميابنيا.اخييالا..،:فىاز

اجل،..وحدكانتعد..استطيع.لناستطيعلن.ثي

لانهاصخورنا.عليناتحنوالغ؟لصخورهذهبينتوار..وحدك

وخذ.الهـرامةمخيمفيتنت!ركستراها..واميامك"لىعد

،الحمودالىتصلحين..الفدائيين.انهالشرةهلىهسترتي

هذهوالبس،الابريهبثماءالمخضبالرداءهذاعنكاظع
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.)5المرورجوازتصيكالتيألسترة

هـوحدرالموتنكابد،حيااترككانأيمكثيلا..ولكن:سمير

،.النهايةادوصلتلقد:فواز

..نصللمولكنا:سمير

انقطاعبلايمش،الغدائيينممهطويملاخطاالاناتصورانني:فواز

وطةكالىنعوداراكانيك!ى..معهمىتني..الغربنحو

عضاوغسلت،بواجبكفمتلقد."بشرفوتخدمه،بشرلى

..صمدانتنتكلكانها.اًنطلق..الار1

يبكي(11عنكسالتنياذا)هااقولماذا:س!م!

بهؤلاءاسوةلي.الشهداءيحرلىالبكاءان!تبكلا..لا:فواز

والواحه!م6يميتونانكل.يعوثونولايذهبونالذينالابطار

الطريقصنثاركم7تقطعوالا.غيرهمبعوثةالاملمجردينعشها

الطريقعلىتواصلانيجبالهاثرةاًلمواكب..العودةطريق..

.ةالبرتقالةوهذه.03الطريقعلىاراها..اراهانني0.5.

.سكلتقى..تأكشجرتهاانتنسلا..جيبيفيتزاللا

نرراعيه(بينيموتة

حنرانااموتلووررت(منهالبرتقالةيآخذ).اًخي.اخي:سمير

وينطلق(يت!رك)!..إفىيبلقاءالى.10خطيب!عن

(صخرةوراءالقابعبنتارمنطلقات)

.فوازيالظرك(بعيدمن):بشار

ثونيموتكلانا..اراهالن.آه(جرحهعلىيضغ!).52:سممير

رواهما.ان

الثاني،وننى،يقنرب).ثمنبلاتدتلم.كواز،يقترب):بشار

أماذافعلتماذا.ويلتاه(الاحتضاراحالةضوهوفوازيحضن

يدايجنت

يجبنصيءحين..شئاتجنلم...لا،مهـن!خفضبعوت):سمير

الثمن.ندفعان

؟فوازاخوعازارانتهل.بشار

نذسه.ووجد،لأضانعاكانالذياخوه..سميربل:سمير

امكأالىاحولكاناستطيعهل:بشار

عربببين.ما-بطل!يناإماولديهاانبنها.حيااصللن..لا:سمير

.واحداا!عهماولأصبح

01.ولكن:بشار

منفداييا.باننيلاشعر،اهوتانقبلالسرةهذهالبسني:سمير

ل!ممنولكن..لهاثأران،اردت(يلبسهيبدا):بشار

.امانة.البرتقالةوهذه..والشهادة.اليرامة.اثركت،الان:سمير

لو!ى(يسلم.).!قكفي

هلتبض!بالدهاءملط!انويداي!اعودكيف؟وحدياعود!ل:بشار

يختلص..عليهصقات)؟لاقصهااحياهل؟مجهولةاقصةا

فبلطلقاتكممنيتناللن.لا..لا(العاصفةبصوتصداههـا

الامانة.ابلخان

الهضمسىا!شم!هد

حيفا.مدينةفيالسابقالبيت!-المكك

الخامسة:اللوحةفيالاشخاص

اكلاولىالام:راحيل

يلاولىالاب:يقوب

عازاررفيق:صص-ل

سريا،يعودبانوعدانه..عازارغيبةطالتلقد(بقلق):را!ل

منا.اجازتهليقفمي

اًن...اًلعربهؤلاءاعرفاني4سيعودبلا!هتمتقديئهل:يعقوب

.م!اءيصيرلاعندهمالعم



انني.يتركنالنبائهوعدولكنه؟امهالى1رجعانهترىهل:رأحيق

وسلوننا،غ!ربتنا!ير!حاتتاهو..بمونهالبفاءاشنطيعلا

وحدتنا.مسي

بانهيعدئني"ضميريولكن..ليعورلافعبربافهشعرتانني:!قوب

الينا.ولااليهميعودلن

هذا.الاذاعةاً!نح.افتمح..بمثريحدثنيضميريانةراحيل

.الاخبارانثرةموعد

.الاخبادنتنرةموعدهذا.الائاعةيفتح)

اسرائيل(اذاعةاشارة..تك-تك-تك-الاذاعةيعقوبيقنح)

نشرةموعدوهذا.ا.واكضفالسادسةالسناعةاعلنت":المذ3

"القدس-اورشليممن،الاسرائيليةالاذاعةطارمنالاخبار

إلي:انناالبلاغالاسراتيليالدفاعجشثياثقاعلنت

اضا،مرافبةنقطة،الليلةهذه،المخربينكهجمامبةفاجأت"

اصابةملازمآصيب..المخربينعكفيها!يناموكةوكلأ!ت

منبألقرب،ا.خربيناحديتضبممانوفقعظجديا-،فلافلة

الثانيةالفةمنفناصطيقة،صابته،النارا!قوففخ!

."اسرائيليبطلانه..

الجندي؟مذامومن.استطعلا.اكلقه،لا..لا:راحيل

عازارأودمنايكوناتراه:كقوب

"لمخربين؟احديتضبكانلماذا:راحيل

الثانية؟الهضفةالالى!ريقةف!يكونهل:يقوب

..بأيديهمقتلوهومنهم:راحكل

لفنه.يعرونلالعلهم:يعقوب!

الادناءيعيدونلالماذااوهناكطناا"سيهذهتبقىمتىالى:راصل

؟بسلامالارضهذهعلىيعيمثون،لمأثاأام!تهمالي

كول!لميلةالحربتبريرالىيدكونالذينرجالنا،سالى:يشوب

.4يماكوزلاالذيالبيتهذااعطوناالذينسألي05للسلام

.واخاهامهليقتل،ربيناهالذيالصغ!ير.هذااسالي

الرائيلي.بطلبانهينمتونهافص:راحيل

كذلك.ليبق:يضوب

الضيقة؟نكشفلاولذا:لاح!

لا.مطموسةلبقىانويجب6مطموسة6طنا،الحقيقة:ممعقوب

ثافية.مرةنقتلهانثريد

قدو)ك!ااناحقيقةاامهتصركهل.الا-ودردائيصه:راحيل

شريفا؟حضنهاالىعاد

مدها.لهافط؟لكالزكتذا1(الاسودلرداءباياسجهاوهو):يتوب

افرغما..الاصدق!اءيسيهكماالاعداءيسيهقيلاالريلا:طاحيل

يعفوبيحكل).-ريرهفوقصورتهإضعاليومبعدحياتن!ا

..يضحكيزاللاانه(ويضعهاالصورة

أهناكمن(داخلاصموئيل)..نبكينحنبينما:يعقوب

..صراررفيق:مىليل

تركتهأ"ينمعههلكنت.فه!تلقد.اثخل:راجمه

.المخربونماجانا،حينواحدموضعفيمعاكنأ،:صموييل

أممرتيلقىانقبل7لاقا!ل:راحيل

سق!6ولكنه...يقاومان-!دلمانهالمقلمبررر):صموئيل

بطلا.،ذلكبعد

8احداكهانهتقصدهل:احيللا

..حللأ6يقتللم:صمونيل

بطل.بانهنعتهالعسكريالبلانجومن..بهوعدنيماهذا:راحيل

اعزيكبموته.جئتلذلك..بطلايعدالمعركةفييقتلمنكل:صموئيل

نهايةأمناتاذيلهذهاما:راحيل

..الامومةالاش!ث!كلمنتجردتاذاظمهالا..امانها.يعقوب
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الىتلتفتل..مث!امكلفيهتغمويومياتياناص!ف!ى:أححللا

عن!خاوحه!ه3الامواتان.؟عازاراًضحك.اض!ك(الصورة

.يضحكونالذبنهم

السادسأ!ش!را

المخيمفي-ا!كان

السادسة:اللوحةفيالاشخاص

سلمى

سعاد

بشار

،!"ءؤبو-حادسل!ى،

يتاخرانعادتهمنليس..سلمىياؤوازيعدلم.ويالتاه:سعاد

ألحين.اهذاحتى

.بالبابعيناكتعلقتموازخرجكلما!هوابر-كاكترمالأ:سلمى

؟تصافح!هلأكاتلاهلأتارفاهل؟التقياهل:سعار

..معاراجعانبأنهمايحدثنيخاطريان:سعلمى

المذياعتفتح)..العاصفةاذادةوقته!ذا..الاداعةافضحيسعاد

اررصفة(أذاعقىااشارة

مراقبةنقطةلبصلاتفاجيءانافدائبينامنجماعةاستطاعت"

..رجالنامنافينفؤكغا.ا.فيهمنوؤدتلت،دءرنه،للعدو

،(..عرببملنبطلانان!

شجية(موسيقى،)

الفدانىسانهذانيكونعسىمن.كفى..كفىارتجفانني:سعاد

!ما؟ليساا؟!قلانالكا

..المفجعةالافكارالاتتعورينلالأنيك:سلمى

..الموتخفؤةيحفققلبيان؟بال!قةيخبرنامنلسعاد

يرامقه.كلىبشار،هناكسلمى

علىيطبقكاأبرسايادريلا..قلقة؟اننيببشسارلنامن:سعاد

يفاجتنا.انيريدولا،عادل!له؟انفا-ي

بن!ا.يلاانبدلا:سلمى

عليالقمدايكننب؟كذلكاًلش..عربيانبطلان!اا(بتردد):سعاد

واحدأليلةفيالبطلينبهذيناضئيان

..بادساةتشعراننهما.ئ.قزالانساهرتينلا(بنفسه-يدخل):ثا،

شفف،ك.علم؟صامتالكما.تظمأبشارياعندكما:سعاد

أفوارا!؟الاخرأين؟احدهماقىل.وولترزبر!ان

استطعتالتيهيابرتؤالةاهذه(عى:يهمنالدمعيطفر):كأار

احملها.ان

انها(البرتقالةتمسك)؟واحدةليلةافي.رراه(بشهيق):سعاد

.الانسانل!!يفنريءك!اا!رأت

..ثانيةمرةتحياالخنساءان:بشار

تعارفا؟!ل:سلى

..اجل:بشار

عدوين؟او،اخوينمالاهل:سعاد

.،وغايرشبيلة.واحد"رسالةفيامتزجتقددماءهـهابأنارف!ري:بشار

نااخالىكنتلقد..ضميريالاناسترا!ؤد.رباه.رباه:سملا

..النارفيوالاخر،الجنة1فياح!مايكونان

استحق،والاخربدمهاهارامحاذاك..واجبه3لملا!ماادىلؤد:بشار

..وسيمفىازفيهاامةقموتلن..وشهادتهبب!امهالخلد

سمير..سمير..حيوصوباسمهاناديهاناستطعام:سماد

مكقىفيوسقطتما.احدواطريقعلىسرتماواخاكانكتعزب!

واحد.

معهماأكنتهل؟موتهماعلىشاهداكنتهل؟وانت:سلمى



يجبهل؟اقولمةذا.الهي(بنقسه-ويتلمثملسانهيتلجلع):قير

هلأعلمتلومنيموقفهاهوما.ويلتاه8الضيقةكعلمان

بشارأيئالسرتفشي

عنههاأبعيداكنتءل.ساكتالكما:ساد

.كلهرهاحمي!ازخلفكن!تبل:بشلر

ممرعه؟لقيقدالثفيولثيانعرفتوكيف:سعد

كتمتاذايسز-ضسميريلن،بنفسه-،ويطلميضطرب):بشار

الضيقةأتدبدين!ل...الضيقة

قفصل!ل؟عن!اتخليتهل.كلم.خفيانباوراعهان:سعاد

*خر؟احلمما

فيالعدوعلىوحدهينقض،(فواز"نركت5بصداكنتلقد:بشار

م!ماة..يفاجئهكمينمناحميه،بعيدوانا.المرافبةنقطة

،ه!ناك،كانت..الصخوربيناناتواريت،للمدوموريةاكشقننا

حتىمكانيابرحالانفسعلىآليت.فو(زفيهااصيبعركة

،يسو!اسائيلياجندياالكشلأةالانوارعلىلمحت..لهانتقم

.للاأرطلبا،الئارعليهاًطقت..فواز

اصبتهأوطا:سعاد

..للاسفويا..قاتلةالاصابةكانتلف:بشار

قشتله؟و!ل:سعاد

يرعف،جرحه..يدبمبينالروحواسلم،ءريحاادركته:يشار

يسيل.ولمعسه

.و!؟ز:سعاد

مختلطك.والدمان6متعافقانالجسدان..بجانبهضريح:بهر

موأمن..ئيليااسراجثديافتنلتهالذيهذايكونانيمكنلا:سعاد

/.هوانه..سانه(مته!جبصوتأ:بثعار

سمير!:سعاد

بيدكأ؟قتلته.آلىيا:بشار

فسيمنهاالاخيرةالطلقةافرغي.جاهزةبنمقيتهيهذه:بشار

تترددينأمالك..الجانياذاانني..راسي

أيها.ا.ولمياًرديت..البنمميةبهذه(دالبندقيةتتناوذ):سعاد

ائقاتل.

انني..القتلاثاتلجزاء.ئترلليلا.اجمبقي.اطقي:بثهار

صء-"-.(.معرلى

افترفىلممانمنيمتريدهل.بشارياعليكلا..لا(بحزمأسعاد

لا"--د.الضيقيلعدوناال!قةهذهخلأالثالث

اجلكامتضاعندنايمتلبم(لهوترلطالبندقيةتاخذ1سلس

لأأ،ادسالة

برتقالشجرةيالبندتجيةهذهفيه!عبحالنىاليومآرىقى:سعلا

كلفى،(البركالةتمسك)؟بلاثييااضلالكطاوقث!كرهر

'السلامبرتقالةتتركللايوم

بممانناأالسلامنشتريانءلينامرفوااذافننناهوما:كشائ

هذا.:جديتضخايا..عمحاياأفنابلوقنفعلألراتمدير)

لىتغنرينمل.اطءعلينا:.فبرفهيريمونالليالسلامهو

س/أصي!ذتي

...غفرتلقد(جامثهبملامح):سعاد

بلالصراهـ،يهم،يمصايقمبل):فير

ولصي!يااين!لى:سعاد

..الشهداءالىيضوفىالشهطءان.قىيبا.ثالثهماأكونلعلي:بشار

ينطلق()

مرتلا():بعيدصوت

اءحياءبل،ابواتااللهسب!لفيقداارزينتحسبنولاءت

فضله،مئادلمهآتلامبمافرحين.-سنرفونربهمعند

خوف*،!نجلفكلمنبهميبضوالمبالذينويستبشرون

01،(يحزنونهمولاعليص

.احياءانهم..الاحياءعلىنبكيانينبنيلا.؟ختاهيااجل:سعاد

...يموتانيمفىلاربهعندرحياكانكا

جامعة(لعوع)

حلب

ثار*ثابتقلم

،صأةلفل!أصأقلافى

بعميهلو

؟لسعدأوينوورالدكتورة

حديثاصلرت
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