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..ما مات ..بس احلمار هرب : ملا   
!!ألنه محار : سايل  
لو ... حلوة كتيييييري .. اللي بعثوها العرب " بقج املالبس"بتعريف امبارح شفت : ملا

 ما متنا كان طلعلي فستان وال لعبة شو هالصوت ؟؟؟ سامعة الضجة ؟
..هاي مظاهرات عشان احنا متنا.. شكله املمرض فاتح التلفزيون : سايل  
يعين هال بيكتبوا عنا شعر زي حممد الدرة ؟: ملا  

مني رح يكتب ؟.. مات " درويش"اه بس ياخسارة : سايل  
بكرة بشوف درويش عند ربنا وخبليه يكتب قصيدة النا حلالنا ما !! عندي فكرة : ملا

 حدا يقرأها غري انا وانت 
فكرة حلوة: سايل  
!!طيب احكي للممرض حيط ع املسلسل : ملا  

!!كيف احكي ؟ انا ميتة مثلك : سايل  
.. ع السكيت .. طيب هال بس ينام املمرض رح انزل من هاد اجلارور شوي : ملا

 وأهرب ع البيت
بيشوفوكي وبيطخوكي كمان مرة.. اوعي .. أل : سايل  
ليه؟؟ بشوف احلمار وين اختىب وبتخىب مثله: ملا  

بيزعل منك شيخ اجلامع؟ : سايل  
طيب هو شيخ اجلامع ليه قاعد جوا التلفزيون ؟ ليه مو معانا ؟: ملا  

انيت بدك ختريب بيتنا بكالمك؟.. اوووف : سايل  
انيت مو حكييت ان بيتنا هتدم ؟؟: ملا   
..خلص اسكيت .. اه بس قصدي : سايل  
...يااهلل لو اين هال بالبيت كنت عملت سندويشة لبنة : ملا  

!! شو بالك فاضي : سايل  
طيب خطيب اجلامع بيحب سندويشة اللبنة ؟؟: ملا  

بس.. أل هو مابيحب غري الصمود : سايل  
! يعين شو اعمل حاسة بدي أموت ع سندويشة لبنة .. يااهلل : ملا  
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!!وال شي : سايل   
وال شي يعين ؟؟: ملا  

!!وال شي : سايل  
طيب ليه العرب بدهم ايانا ننتفض من جديد ؟: ملا  

عشان حيسوا انوا احنا بنموت واحنا بنحارب مش واحنا ناميني: سايل  
وهم شو بيفرق معهم ؟: ملا  

!!بيكونوا مرتاحني اكرت : سايل  
طيب !! أنا حبزن عليهم .. يا حرام العرب كتييري بتعبوا وهم يصرخوا ع التلفزيون : ملا

 احنا ليش اسرائيل بتكرهنا ؟
انت ليه اليوم اسئلتك كترية ؟؟.. اووف : سايل  
وبرد كتييري.. مايف تلفزيون وال أكل !!! زهقانة : ملا  

خلينا حبالنا هال وقت تلفزيون؟: سايل  
شفيت خطيب اجلامع ع التلفزيون؟ كان يدعيلنا كتري: ملا  

!!ولك هاد مو خطيب اجلامع هاد رئيس محاس : سايل  
طيب شو يعين املقاومة اللي كان حيكي عنها ؟: ملا  

يعين انو ما هتريب من الصاروخ زي ما كنيت بدك تعملي: سايل  
!!ألنو هرب من الصاروخ؟" اياد"يعين هال هو مابيحب : ملا  

مابيعرف يقاوم" اياد"مابعرف بس : سايل  
طيب هو الشيخ كيف بيقاوم ؟؟: ملا  

!!شو بعرفين اسأليه !! اوووف : سايل  
صح؟؟.. بريموا صواريخ صغرية ع اسرائيل : ملا  

..اه : سايل  
مابتصيب حدا.. طيب هاي مابتنفع: ملا  

شو رايك انيت يعين ؟؟: سايل  
ماعندو صواريخ كبرية تقتل كل اسرئيل ؟: ملا  

أل ما عندو: سايل  
طيب كيف عرف يطرد مجاعة امك الفتحاوية من غزة ؟: ملا  

انيت ما بتفهمي فيه اخنمي احسن.. هاد موضوع تاين : سايل  
بدي افهم انا ليش متت ؟؟.. ما بدي اخنم : ملا  

مو احنا داميا بنموت ؟.. عادي يعين : سايل  
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ممكن بكرة نسأل عن الشيخ أمحد يس ونسلم عليه هناك!! صحيح : ملا    
كمان" أبو عمار"اه طبعاً ، وانا بدي أروح اسلم على : سايل   
اه انا بعرفك طول عمرك بتحيب مجاعة فتح اكرت: ملا   

!مستغربة ليه .. ال مش هيك بس انيت بتحيب محاس كتري : سايل   
مش بابا كان بيحبهم؟ انا كمان حببهم: ملا  

بس ماما كانت بتحب فتح أكرت: سايل  
ليه ما بيجبولنا أكل هون؟؟: .. ملا  

مالك إنت؟!! شو أكل؟؟ إحنا ميتات يا حبييب: سايل  
ميتات؟؟؟ مو حكيتيلي قبل شوي شهيدات؟؟ انا جعانة: ملا  

اصربي للصبح بتاكلي باجلنة: سايل  
..افتحيلي بدي أطلع!! بدي أروح!! مابدي خلص بطلت أستشهد: ملا  

وين بدك ترجعي يا مسكينة؟: سايل  
!!على بيتنا: ملا  

بيتنا هتدم حبييب وما ظل منو اي حجر: سايل  
بنتخىب باجلامع: ملا  

اجلامع هدموه كمان: سايل  
!؟؟ وين ختىب؟"احلمار"طيب وين راح : ملا  

ماختايف عليه!! بيدبر حاله " احلمار: "سايل  
يعين خلص ما رح نرجع ع البيت ؟: ملا  

!!هّنا بيتنا عند اهلل ! أل : سايل  
يف هناك مدارس؟؟.. أحسن: ملا  

ماختايف.. أل : سايل  
طيب يف حرب ؟؟: ملا  

!!ميكن!! مابعرف : سايل  
بتعريف انا خايفة كتري على بابا: ملا  

ليه؟؟: سايل  
وخايف .. مبارح كان حيكي انو العرب بدهم ايانا نعمل انتفاضة تالتة: ملا

 ميوت فيها ، شو يعين انتفاضة؟
يعين فلسطينية كتيييييري ميوتوا: سايل   
وشو بيصري بعدها ؟: ملا  
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 طفلتان ثالجة املوتى  
 

 إبراهيم جابر إبراهيم
 

!وتضاحكتا ووخزت إحدامها الثانية يف خاصرهتا " الزعرت"تنازعتا على سندويشة : صباحاً   
!معاً ، وترتاشقان بوسادتني " احلساب"تقرأن درس : ظهراً   
!!!تنامان كأي محامتني ذبيحتني على وسادة معدنية يف ثالجة املوتى: عصراً   

مل يصل هبما احلمار إىل أي مرفأ، ومل متد املذيعة احلزينة كفها من الشاشة لتنتشلهما من فم 
..املوت   

ملاذا القرب بارد ويلمع مثل احلديد؟" !! هيا"برد كتيييييييري يا : تقول الصغرية للشقيقة   
!!اليت كنا نراها على التلفزيون.. هذه ثالجة املستشفى .. هذا ليس القرب ياحبيبيت " ملا: "سايل   
! هل سرتانا بنات صفنا اليوم على التلفزيون؟: ملا   

!!طبعاً ، حنن هال شهيدتان : سايل   
!!كنت حابة اصري دكتورة مو شهيدة !! معقولة؟ انا شهيدة؟ أنا لسة صغرية هيا : ملا   

!!نامي اآلن ، غداً سنذهب إىل اهلل ، الزم نصحى بكري : سايل   
بتعتقدي مات احلمار؟: ملا   

" مساح"بس بتعريف؟ انا كنت حابة اكمل املسلسل قبل ما أموت ، نياهلم .. بيجوز : سايل 
!رح يعرفو شو حيصري باآلخر " عال"و  
!مايف تلفزيون باجلنة؟ بنشوفا هناك : ملا   

امبارح ع التلفزيون؟" أمحد قريع"شفيت كيف حلوة طاقية : سايل   
ههههههه اه بس ما بتديف كتري: ملا   

..قريب اكرت حبيبيت .. تعايل لصقي يف : سايل   
ليش بيظلو يفتحو علينا باب التالجة؟: ملا   

عشان املصورين بيصورو الشهدا: سايل   
طيب بكرة عند اهلل رح حيطوين بالنار؟: ملا   

ليش انيت شو عاملة؟: سايل   
ومارجعته ، خايفة اهلل يكون زعالن " إياد"بتعريف االسبوع املاضي اخدت قلم : ملا 
 مين
أخوك وهال بيكون بيدعليك ويقرالك الفاحتة " إياد.. "ال حبيبيت ما ختايف : سايل 

 واهلل رح يساحمك
بكرة اي ساعة رح نطلع؟: ملا   

ورح يكون زمحة كتري.. مابعرف بالزبط ألنه يف شهدا كتري كان اليوم : سايل   
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 شو بضمن للجيش انه اللي جوات مريت بييب مش قنبلة موقوتة.. وأهم من الوالدة 
ال حيدا بيييقيوليك ال ويين راييح وال ويين ..  واهلل بصراحة أنا زهجت من العيييشية هيون

.. مين ليييل، مين أثينيييو، مين ميرسيييليييا..  الناس بتيجي عاملسرح من كل فرنسا.. جاي
يا ابين احليالل عيزمينيا ميديير املسيرح عياليعيشيا يف ..  قال وال حدا بوقفه حاجز بالطريق

النه بيال  ..  قلتله بس للسبعة.. قال على وين.. قمت بدري أروح 7الساعة .. بيته
مهو عنا مرات خبلوك تروح مين قيريية ..  يسكروا الطريق لالوتيل واحنشر عندك للصبح

دواعي أمنية يعين خيليص ..  يبعرف عشان ليل وعتمة.. ملدينة بس ترجع قبل السابعة
.. انا بقدر  أقعد يف دولة فش فيهيا أمين وبيتيعيتيرب حياهليا بيليد احليرييات.. بدري أروح
.. احجزويل بكرة ميروح..  أتعود على هيك عيشة..  صرت أخاف عاحلايل.. بصراحة

 .بال مسرح بال بطيخ
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 أصبعه 
كييل الييلييي عييمييلييه ..  مييا حسيييييت حييايل اال بييرا امليطييار والشينييطيية بييايييدي!!  شيو هييادا؟؟

.. أخد اجلواز اطلع عليه ختمه وقايل أهيال وسيهيال..  الشاب اللي قاعد ورا لوح القزاز
ليو مسيحيت :  ما حتركت اال مليا قيايل كيميان ميرة الضيابيط..  فكرته مبزح.. ضليت واقف

 افتح طريق للي وراك
بيس مليا ..  شيكيليه هياي اليبيليد فيش فيييهيا أمين..  طلعت بريت املطار وأنا مش مصدق

وبياليطيرييق ليالوتيييل ..  واركبنا بيالسيييارة.. استقبلنا مدير املسرح اللي احنا ضيوف عنده
 :وقايل.. انتبه مدير املسرح انه أنا وأصحايب حاملني جوازاتنا بايدنا

 ضبوا البسبورتات: املدير
 ال خليه عشان احلواجز تبعة اجليش هأل عالطريق: حسن
 !!ليش اجليش حيط حواجز؟؟.. فش حواجز: املدير
!!و ال بوابة؟؟ و ال نقطة تفتيش؟؟: حسن  
 خلص انت يف باريس: املدير
 !!!شو هادا؟؟.. أما بلد هاي: حسن

 واجي دور مشة اهلوا.. املهم رحنا عاالوتيل وتاين يوم عملنا بروفة وبلشت العروض
 وين حابب تروح؟: املدير
 مليون مرة شفته بالتلفزيون.. أول اشي عربج ايفيل: حسن

.. وأنا كل شوي أقيول ان شياا اهلل ميا ييطيليع اجليييش ييطيليب اجليوازات..  واركبنا املرتو
مع اين أكرت واحد حريص ملا اوالدي بيدهيم ييطيليعيوا ..  محار انا..  الين نسيته باالوتيل

قيبيل ميا أعيطيييهييم املصيروف بيتيأكييد انيه كيل واحييد هيوييتيه مييعياه واليبيصيليية ..  مين اليدار
امليهيم، احليميدهلل وال ..  بيييقيوليوا مينيييح اليبيصيل..  عشان اليغياز املسيييل ليليدميوع..  جبيبته

 !!!وين األمن؟؟؟!!! شو هادا؟؟؟.. جندي طلع عاملرتو
بيييين وبييينيكيم انيبيسيطيت قيليت هيا هيي ..  الناس صفوف صفيوف..  وصلنا حتت الربج

طيليع الصيف ..  بيس خياب أميليي..  ايام ما حدا فتشيين 3ايل ..  صف ناس عالتفتيش
احينيا عينيا ويين ..  فالته هيك اليبيليد!!  شو هادا؟؟..  عالتذاكر وفش ال تفتيش وال غريه

 عاملدرسة، عالشغل، عاملسرح يف جيش ويف تفتيش.. ما تروح
أي ..  ال حدا فتشين وال وقيفيين..  املهم خالل اسبوع لفيت باريس ما خليت وال حمل

 4اقيعيد بياليطيرييق ..  أنا كنت بدي أجي من شعفاط عالقدس اللي بيعيييدة عينيهيا كيييليو
ميريت اليليي هيي ميريت أخير وليد خيليفيتيه ..  دقائق طريق والبياقيي عياحلياجيز 5..  ساعات

احنا عنا األمين اهيم مين األكيل ..  آه يا عمي.. بسارة االسعاف وهي واقفة عاحلاجز
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 متزحش معي مزح تقيل.. بال  ختويت: حسن 
 بدنا نروح باملسرحية على فرنسا: املدير
 !!!!على وين؟؟؟: حسن
 على فرنسا: املدير
 !!!!فرنسا مرة وحدة: حسن
 تصبح على خري.. الشهر اجلاي السفر.. اعمل جواز سفر وحضر حالك: املدير
هاملرة السفرية عين ..  نزل اخلرب علي وعلى العيلة زي الصاعقة..  وسكر اخلط: حسن
 مش باحللم.. جد
 هأل بدك جتيب كل اللي كنت توعدنا فيه عن جد:الزوجة
 خايف يكون فيلم.. بس اسافر يابنت احلالل: حسن

.. حقيقي بدنا نروح نعرض املسرحية بفرنسا وبدنيا نيقيعيد هينياك شيهير..  أل مش فيلم
كيليه  ..  األوراق والتذاكر والفيزا والدعوات..  واهلل حضرنا حالنا.. يا سالم شهر كامل

أشيد االجيرااات األمينييية يف اليعيامل مبيطيار تيل ..  ووصلنا ميطيار تيل أبيييب.. كان متام
بيامليييليميرت بيفيتيشيوك وبيأعيليى ..  بياليتيفيتيييش VIPواذا انت فيليسيطيييين بيتيكيون ..  أبيب

.. انتوا بتعرفوهو  هادا..  بس احلى اشي الفحص الشخصي..  درجات التكنولوجيا
الضابط اللي بفتشك التفتييش الشيخيصيي حميرتف  VIPبس احنا الفلسطينية عشان 

واهلل العظيم أصابعه بتوصل حميالت جبسيميي وأنيا بيتيحيميم بيقيدر  ..  بروفيشنال فنان
ما صدقت وأنيا أركيب ..  خلصنا التفتيش وعالطيارة.. بديش أطول عليكم.. أوصلها
ساعة يف اليبيليد وانيت  44..  خلصت من قرف اجليش والشرطة واملخابرات.. الطيارة

عشيان مليا ..  هويتك الزم تيكيون بيأقيرب ميكيان الييدك.. الزم تكون مستعد للتفتيش
مييش مييهييم ميين وييين جيياي هييادا اجليينييدي ..  يييوقييفييك اجليينييدي ويسييألييك تيينيياولييه اييياهييا
املهم ملا بيوقفك باب دارك وبسيأليك مين ..  عاسرائيل من أوكرانيا أو أثيوبيا أو روسيا

 بصري اضحك.. وين انت
.. ميا تيتيش وأنيا اطيليع مين الشيبيابيييك..  طارت الطيارة..  مالنا ومال هالقصة.. املهم

وأجت اللحظة الليي شيفيت ..  حىت الغيم كله شفته وصورته.. مش مهم ايش أشوف
خاصة ملا صار يكرب شوي شيوي ..  كان بدو يغمى علي من الفرح.. فيها برج ايفيل
قلت هأل هبدم ويقيعيدوا ييفيتيشيوين هيون كيميان ..  وأخرياً وصلنا املطار..  والطيارة نازلة

وتيقييعيد أصييابيعيه تيليعييب ..  واشيلييح أواعييييك..  وادخيل عياليغييرفية..  افيتييح الشينييطية..  ميرة
 .....!!!يف

قيليت حير هيو ييتيحيميل مسي ولييية ..  بس عالطيارة ميش مميكين..  ياريتين سويت دو 
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 بدي أرجع 
 

 حسام أبو عيشه
 

.. أو أي قيارة..  ميش ميهيم أي بيليد..  أنا طول عمري حبب السفر والسييياحية:  حسن
 7بيقيوليوا أجيدادنيا بياليزميانيات انيه السيفير اليه :  أغري نفسية ..  أغري جو..  املهم اسافر

.. عياداهتيم وتيقياليييدهيم..  شو ثقافيتيهيم..  يعين بتتعرف عالناس وكيف عايشني..  فوائد
 .بتعرف نظام البلد.. بتعرف أكل وشرب البلد.. بتعرف طقس البلد

ألنييه ..  بيياحليلييم طيبييعيياً ..  واحليمييدهلل أنيا وييين بييدي بسييافيير..  عشيان هييييك حبيب السييفير
بييغييرفييتييني ووظيييييفيية ..  أوالد 5يييعييين مييرة و ..  وضييعييي االقييتييصييادي بسييمييحييليييييش أسييافيير

ييعيين ميثياًل بيكيون أنيا واليعيييلية ..  بسافر بيأحيالميي..  صعب أسافر عن جد.. متوسطة
.. ليينييدن..  بشييوف مييثيياًل اسييطيينييبييول..  قيياعييدييين ميينييتييفييرج عييلييى فيييييلييم أو عييلييى األخييبييار

.. مسيارح..  بدخل ميتياحيف وسييينيميات.. بشم اهلوا.. بغمض عيين وبسافر.. القاهرة
حييىت بشييرتي هييدايييا لييلييمييرة ..  واحلييلييو بيياملييوضييوع انييه كييلييه بييبييال ..  بييقييعييد عييلييى قييهييوة

ألنه متعود بس أقوم مين احليليم أحيكيييليهيم شيو شيفيت صياروا كيل ميابيدي ..  واالوالد
 .يصريوا يطلبوا هدايا.. باحللم طبعاً .. اسافر
 !!!تبخلش.. بدي برفان وجاكيت وفرو من أغلى نوع: الزوجة
 .هو أنا دافع اشي من جييب.. حاضر: حسن
 بيري كاردان أو شانيل.. أنا بدي شنطة ميك اب من أفضل نوع(: 1)البنت 
 أنا بدي تنورة قصرية وباروكة شقرا(: 4)البنت 
حيىت ليو رحيت ..  مش صيين جتيبه..  أصلي..  أنا بدي جاكيت جلد أخو نامية: الولد

 عالصني
 .اذا سافرت هاليومني كل اللي بدكم اياه رح أجيبه.. على راسي.. حاضر: حسن

واهلل يف لية من الليايل وأنا قاعد بتفرج عالتلفيزييون إال ميديير املسيرح اليليي بشيتيغيل فيييه 
وامليميثيليني بياليبيليد عينيا مياكيليني خيرا ليعيدة ..  ميهيو أنيا بشيتيغيل بياملسيرح مميثيل..  بيتيصيل

 :املهم اال هو مدير املسرح بيقويل.. يعين دخله تعبان. اسباب مش وقت ذكرها
 معك جواز سفر؟: املدير
 !!!ليش؟ عمري ما سافرت ليش بدو يكون عندي جواز سفر يعين: حسن
 بدنا نسافر باملسرحية: املدير
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أل مش مين: الثاين    
 من أمك؟: األول 
 سنة مروحة حتت األرض 45أمي صارهلا : الثاين 
 واال على ايش اختلفتو؟: األول 
وميينييع جتييول عيينييا ..  يييعييين فييش شييغييل ..  أنييا زيييك كيينييت هيييييك ميين الييوضييع :  الييثيياين 
اخيبيار حليد ..  اخبار ..  من اجلزيرة للعربية اخبار ..  وطول النهار عالتلفزيون .. باملخيم 

املهيم نيفيسيي عين األكيل ..  واطفال .. قتل ودم .. ما اتعمى ضوي من صور التلفزيون 
 ...والشرب وال 

 واالشي: األول 
 زيك: الثاين 
 !!شو زيي؟؟: األول 
 فش نفس.. اجلنس : الثاين 
 طيب: األول 
يف ..  املهم هي حتاول معاي وتطاو  معاي وتقويل اهلل ييقيطيع اجليزييرة واليعيربييية :  الثاين 

واهلل دب فيييييك الييعييافييييية وانييا ..  حمييطييات تييانييييية حييط عييليييييهييا بييلييكييي حتسيينييت نييفييسيييييتييك 
.. قامت ضربت التلفيزييون بياليفيازة اال هيي كياسيرتيه ..  أضل أحط عاألخبار ..  تيست 

 .رميت عليها الطالق
 !!!يعين انا طلقت من القصف وانت من األخبار : األول 
 مهي األخبار كانت عالقصف: القاين 
 بتعرف شو نفسي؟: األول 
 شو ؟: الثاين 
 نفسي بقذيفة تاخدنا عند النسوان: األول 
 واهلل اشتقتلها: الثاين 
 اللهم اجعل اجليش يقصف الليلة حارتنا: األول 
 آمني: الثاين 
 ونكون أنا وياك بنفس الغرفة: األول 
 آمني : الثاين 
 وجتي القذيفة بنص الغرفة: األول 
 آمني: الثاين 
 (أحدمها يدعو واآلخر يقول آمني.. يغادران )
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 ليش اطلقنا
 

 حسام أبو عيشه
 

 (رجالن كبريان بالسن جيلسان يف املقربة أمام قبور زوجاهتم)
 

 اهلل يرمحها كانت حنونة: األول 
 اهلل يرمحها كانت نكدة: االين 
 حنونة ونكدة: األول 
 أول نكدة وبعدين حنونة: الثاين 
 نفس الشي : األول 
 وبعدين بتحن عليك.. أول شي بتسم بدنك ... ال ما نفس الشي : الثاين 
 بس نكون مع بعض ..أو متوت هي.. كنت حابب أضل معها حلد ما أموت : األول 
 صحيح انتوا ليش اطلقتوا؟: الثاين 
.. انيا كينيت بشيتيغيل بياليزراعية قيبيل ميا اجليييش يياخيد األرض ..  ما انت عارف :  األول 

.. طيليعيت اشيتيغيل يف اليبينياا ..  بيدنيا نياكيل ونشيرب ..  املهم ..  ألسباب أمنية كالعادة 
اترمي عالكنباي واال انيا غيفيييان مين ..  ادخل عالدار .. اروح آخر النهار مهدود حيلي 

ييعيين ..  بيتيعيرف حيوميرة وبيودرة وعيطير ..  تيكيون ميظيبيطية حياهليا ..  جتيي امليرة ..  التعب 
.. اكون سامع بيس ميغيطير  ..  خلنا نسهر شوي ..  قوم .. حج .. تشوفين نامي تقول 
ونييدخييل ...  اصييحييصييح واحتييمييم واتييعييشييا ..  تييقييعييد تييالعييب يف ..  هييلييكييان مييش قييادر 

اوقيع عين ..  إال هالقذيفة هتز احلارة هز ..  انت عارف ... وبس يصري بدنا .. بالتخت 
 يعين خلص النفسية خترب... وهات بعديها جيي عبايل .. التخت 
 هلأل ما فهمتش.. أيوة : الثاين 
ييا ميرة خيال  ..  تصيري امليرة تيقيويل يل ييال ..  ما انت طول عميرك كيك ختيني :  األول 
.. ويبدى املوال تبع كل ليييلية .. انا مش زي النسوان .. حقي .. تقوم تصيح .. فرطت 

 راحت عدار ابوها ورفضت ترجع.. باآلخر حردت.. يعين قصف برة وجوة 
 النسوان بدهم حنية وهظاك اللي بقولوله جنس.. برضه معها حق : الثاين 
القذيفة حلقتها عيدار ..  خال  سكر عاملوضوع اهلل يرمحها صارت بأرض احلق :  األول 
 كلهم حتت.. ابوها 
 ماتت مسكينة قهر.. ياريت مريت ماتت شهيدة : الثاين 
 منك؟: األول 



 

وخيليعيونيا قيذييفية اجيت ..  الدبابة اللي براس اجلبل قبال دارنا فكرها ليليمياسيورة بيارودة 
 .بني اجرينا أخدت اللي عندي واللي عندك

 من يومها واحنا عايشني زي األخوة" يضحك: "أبو حسن
وأنيا وايياك بيدنيا تيوت ..  انه بنتنا وبنت بنتنا ميوتوا من الغاز..  مش غريب:  أم حسن

 !!!ناقصني أشياانا
وييطيليعيليي جينيازة حميرتمية فيييهيا أهيليي ..  مع انه أنا بتمىن أموت زي الينياس:  أبو حسن
 ويوقفوا عند قربي ويقولوا كالم حلو عين.. واصحايب
 شكلك عن جد جعت.. انت هأل بلشت حتلم: أم حسن
 ليش؟؟!! أنا حبلم: أبو حسن
 !!!فش فلسطيين مبوت زي الناس: أم حسن
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 مع انك حطيت خطة.. انت السبب اين ما شفهتا قبل ما متوت: أم حسن 
 كان الزمنا برشوتات عشان عمل انزال.. خطة جهنمية عشان نزورها: أبو حسن
 وساع ومبحبحني.. مهي لباساتنا: أم حسن
 أو أملنيوم مبشي احلال.. ولوحني صاج أو حديد.. وزنربكات سيارات: أبو حسن
 Say it againوقلتلك  .. وقتها أنا انبسطت: أم حسن
 Bالزم نيعيرب مينيطيقية     Cملنطيقية     Aوقلتلك عشان نروح من منطقة : أبو حسن

مكنش لسية .. منتسحب بالليل ومنلف من رواهم..نقاط تفتيش 3وهاي حلاهلا فيها 
 بتقدري متشي؟.. ومنوصل لراس اجلبل.. اجلدار هباي املنطقة

 كان محلتين: أم حسن
الزم نينيزل ليعينيد اليبيليد ..  وبيعيد ميا نيوصيل راس اجليبيل..  قرد اللي حييميليك:  أبو حسن
 Cمنحط لوحني األملنيوم ومنتسحسل ملنطق ..نزول

 : I like skatingأم حسن  
 النه اخلليل مقسومة برضه نصني.. وملا نصري عباب البلد هناك اخلطورة: أبو حسن

 وهدول بينهم جدار  H 4و    H1وهدول بينهم جدار  
 !!كمان حواجز؟؟: أم حسن
ييعيين بيتيعيرفيييش اليرصياصية مين ..  قناصة يا أم حسين..  أخطر من احلواجز:  أبو حسن

 وين
 بتفلق راسك
 !!!شو هالعيشة.. هاي الوحدة بفلسطني بتموت عشان تشوف بنتها: أم حسن
 هون الزم نستعمل الرفاصات تبعون السيارة برتبطيهم.. لسة ما وصلنا : أبو حسن

 !!!باجريكي وبتبدي تنطي وتعلي وبتقفزي قفزة عالية واال انت وين؟؟
 H1يف : أم حسن
 ساعتها بنوخذ األرض: أبو حسن

    I’m ready to do it now:   أم حسن 
واتيين عيقيليك ب  H1ل      H 4ولك ايل ساعة خبطط كيف ترق من : أبو حسن 

H6  
 اهلا وقع خا  على نفسي 6كلمة .. مش بايدي: أم حسن
 كنت أساعدك.. نسييت؟؟ مهو أنا وانيت ملا كنا ع السطوح!! من وين؟؟: أبو حسن

 عشان تنشري الغسيل واحلبل كان واطي
 واجلندي اللي كان قاعدع.. جبت انت ماسورة طويلة منشان ترفع احلبل: أم حسن
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 6منطقة  
 

 حسام أبو عيشه
 

 (ام حسن وأبو حسن جبانب أحد القبور)
 !!يا حسرة عليكي يا سعاد: أم حسن
 أم حسن: أبو حسن

 (ال ترد)
 أم حسن: أبو حسن

 (ال ترد)
 أم حسن: أبو حسن
 زعالنة منك.. حتكيش معي: أم حسن
 أنا جعت.. قومي نروح: أبو حسن
 !!!كيف بيجي عبالك تاكل وبنتك حتت الرتاب؟؟؟: أم حسن

 بو
 وكيل مجيعية بيتيجيرييين هليون وبيتيقيعيدي جتيوحيي..  سينيني 5-4هاحلكي صارله :  حسن

 أنا اللي ضرب عليها قنبلة غاز وهي بتولد.. انت السبب.. وتنوحي وتلومي يف
 !!!باملستشفى وماتت هي واجلنني؟؟؟

 وال رديت علي.. أشهر وأنا أقولك خلينا نزور البنت 6ألنه : أم حسن
يا أم حسين احينيا سياكينيني :  أبو حسن A ،وهي منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية 

 مبنطقة
 وبنتك كانت ساكنة يف منطقة Cوهاي حتت السيطرة األمنية االسرائيلية 

 فش قانون بالدنيا مبنع األم تزور بنتها.. انا بفهمش بالسياسة: أم حسن
بيتيتيذكيري مليا ميرة أجيت بيدهيا تيزورنيا ..  ما هو فش قانون ليالحيتيالل كيليه:  أبو حسن
 وهي

 حامل وأصرت اجملندة اال تشلحها أواعيها قدام الناس عشان بطنها كبري
 !!!كيف بده يكون بطنها.. حامل.. حبلة: أم حسن
كيييف بيدي أتيأكيد انيه اليليي حتيت (  باللغة اليعيربيية: ) مهي اجلندية قالتلها: أبو حسن
 الفستان

 أمن.. مش قنبلة او حزام ناسف
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 للصبح.. واياك  
 هون ما حدا عارف شو منسوي: كرمي 
 (صوت طائرة)

 !!اال هدول : ابتسام 
 تصبحي على خري.. انطمي : كرمي 
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انيا ..  أجيت قيذييفية عياليدار ومسيحيت اليدار ميعينيا ..  هديك الوم ملحقتش الصيبيح  
 بعرفش شو صار فيها.. واالوالد إال خدجية 

قصييدي كييل ..  دورت عييليييييهييا كييل الييدار ..  صييحيييييح خييدجييية ميياشييفييتييهييا  :  كييرمي 
 معقول ضلت حلاهلا؟.. الفستقية 
 كان عالقليلة بدير بايل عليها.. ياريتها عنا : ابتسام 
 انيت دوريت عليها؟: كرمي 
 نبشت املقربة ما لقيتها: ابتسام 
 اخليهم جييبوها.. بدي أقدم طلب : كرمي 
 !!ملن بدك اتقدم طلب؟ للصليب األمحر وال للماليكة؟؟؟: ابتسام 
 للجيش االسرائيلي.. ال : كرمي 
انيه احينيا مينيقيصيف ..  راح يقولولك بتشوه صيورتينيا قيدام اليعيامل .. برضو  : ابتسام 

 سنني عمرها 4نسيت خدجية .. النساا واألطفال 
.. يف نياس كيتيري انيقيصيفيو بياليغيليط وبيدون قصيد ..  ياسيت يقصفوها باليغيليط :  كرمي 

.. اقيوليك ..  اي حيجية ييالقيو ميش راح يصيعيب عيليييهيم ..  عيتيمية ..  طلق طياييش 
 يقولو اهنا كانت كبية مقاتلني ورفضت تسلمهم

.. شيهير ..  ييعيين هيي قيد اييش راح تيعيييش ..  تيغيليبيش حياليك ..  خيال  :  ابتسام 

 اول على آخر راح جتينا.. شهرين 
.. مسيكييينية ..  عشيان عيييد ميييالدهيا ..  بس ادعي هلل جتي قبل آخر الشهر :  كرمي 

 عشان ضلت عايشة ما حدا راح يتذكر عيد ميالدها
 اشتقتلها.. ان شا اهلل يقصفو هاليومني وتيجي : ابتسام 
 حبيبة قليب.. آخر العنقود .. وانا كمان : كرمي 
 طول عمرك حنون: ابتسام 
 انا تعلمت احلب واحلنية منك!!! انا : كرمي 
 كلك زوق.. مريسي : ابتسام 
 اشتقتلك كتري.. على فكرة : كرمي 
 وانا كمان: ابتسام 
 !!؟؟.. شو رايك : كرمي 
 !!!هون ؟؟: ابتسام 
 انيت بس نيمي الوالد: كرمي 
مينيعيجيب انيا ..  االشي الوحيد احللو هيون انيه ميا حيدا راح يصيحيى عيلييينيا :  ابتسام 
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 وين خدجية 
 

 حسام أبو عيشه
 

 (كرمي يصحو كمن كان نائماً يتجبد)

 

 ..مكسر تكسري . شكلي سحبتها نومة ! شو هادا؟؟.. ياه : كريم 
ثيال  ...  ويل ...    3//32424دقييقية واليتيارييخ   1:47شو الساعة؟ ( ينظر إىل ساعته)

.. اهياًل (  ينظر حيوليه) شو اللي صار؟؟ شكله متت وانا نامي ... سنني ونص إيل نامي 
بيس ان شيا اهلل ..  عليى اليقيليييلية بيليكيي ليقيييت حيدا أتسيليى ميعيه ..  هادا مش حلايل 

ييا عيرسيييس  ..  ميني؟؟؟ أبيو شياكير بييياع اليغياز ...  االقي حدا بعرف يلعب شيطيرنيج 
كنت اتقسم غاز الربمليلني على تالتة وتبيعه على اسياس ..  كنت غشا  اهلل يرمحك 

مييني هييادا؟؟ ..  واهلل ليتيياكييل خييرا عييلييى هييالييعييمييليية ..  حتيياسييبييت وال لسيية ..  انيه مييالن 
كيف حبطوا الرجال والنسوان بيقيرب واحيد؟؟ حسياب اخيتيالط؟؟ ييال ميا مهية !!  مرة؟؟

هياي ام جيالل اذنية ..  مفي حدا فيه حيل يسوي اشيي ..  عارفني انه احنا خالصني 
.. شكلك اكلتيييهيا وانييت راحيية عياليدوام !! شو هادا وين نصك التحتاين؟؟..  املدرسة 

بيس ..  سنة هيك هيك كينيت ميودعية  73على كل حال انيت .. يعين املدرسة راحت 
هيهيهيهيهيه مضيليش عينيدك وال عيورة ..  عالقلية لو لبسوك اشي حمرز تقيابيليي فيييه ربينيا 

.. أمييين !!  واألوالد؟؟!!  ابييتييسييام مييريت؟؟(  يييواصييل الييبييحيي  بييني اجلييثيي .. ) تيينييسييرت 
 فاطمة.. سامر 

 
 انيت مويت؟.. ابتسام .. ابتسام .. ابتسام : كرمي 
.. هي البيض عندك اقليلك بيضتني وكليهيم ..  مني؟  كرمي؟ مش قادرة اقوم :  ابتسام 

 عندي دوام بكرة
انيا وانييت ..  احينيا بياليفيسيتيقييية ...  انييت مييّت ..  فش بيض وال مبيحيل ..  بيض : كرمي 

 شو صار لكم؟.. واالوالد 
.. حضرتك قلت بدك تنيام بيالشيغيل عشيان دواميك بشيركية اليكيهيربيا نياييت :  ابتسام 

زالم وقياليو يل ان الشيركية انيقيصيفيت وميا  4الساعة تينيتيني ونيص الصيبيح اجيا عينيدي 
اشيخيا   7بعدين ملا حليت عليهم قالويل انك استيشيهيدت ميع ..  نعرفش شو صار 

بيس ..  قيليت ليليصيبيح بيطيليع بسيأل ..  وبعرفو  وين .. واخدوكم ودفنوكم .. تانيني 
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 جمنونة 
  

 كامل الباشا
 

جمنونة ، مرة جمنونة ، أنا شو قايل عقلي اجتوزها ، بكفيش ال يعجبها العجيب وال 
الصيام يف رجب ، أخ بس لو اين اجتوزت واحدة زيي ، كان ما تيعيبيت كيل هياليتيعيب   
كان ضليت يف بييت جنب أمي وأبوي ، لو اجتيوزت انسيانية بسيييطية كيان عشيت وال 

شو اللي خالين أرد عليها واستأجر بيت يف القدس ، ويارييتيه بيييت ..  هارون الرشيد 
هييي بييس لييو اهنييا الييبيينييت مييا ..  كييلييه ميين حتييت راسييهييا ..  خييزق فييار.. الييعييامل   زي

ميليعيون ، انيت ميليعيون ، كينيت نياوي ..    كيان ضيليييت امياطيل حليد ميا .. مرضت 
تضل تقوهلا بعدين بعدين ملا تصري املشكلة بنحلها وشوي شوي ابتتعود وبيتينيسيى اذا 

انيت "  تسكر علينا اجلدار ومرضت البينيت ويين بيدنيا نيروح فيييهيا ؟ ال مسيتيشيفيييات 
ملا شيفيتيك مميددة " ...  بدك اشي واهلل بدو شي تاين ، وال ادوية وال دكاترة زي العامل

قدامي حسييت بياليعيجيز  ، كيان جسيميك امحير وكيأنيه اليدم بيدو ييفيط بيابيا بيابيا انيا 
مينيه ، دبيالنيه، "  معرفتش شو اعيميل ، امحيليك بيوسيخيك عياملسيتيشيفيى " ...  مريضة

مش قادرة تتحركي وال انضفك باالول ، وقفت قبياليك مسيطيول والصيور تيتيقيليب يف 
ميدييرة امليدرسية كيانيت اسيرع ميين  ..  راسي ، تغسيل ، وتكفيني وجينيازة وعيزا وصيراخ 

كالعادة ، كل الناس اسرع مين ، زاحتين عجمب وغريتلك اواعيكي ولبيسيتيك اواعيي 
من املدرسة وانا واقف عالباب واملعلمات ييتيطيليعيو عيليي بياسيتيغيراب ، يف إييش كيانيو 
يفكرو؟ ماما ميعيهيا حيق ، احينيا اليرجيال عياجيزيين عين عيميل اي شيي ، الزم نسيليم 
األمور للنسوان ، خليهم جيربو بلكي قدروا يعملو اشي ، بيليكيي قيدروا ييغيريوا اليواقيع 

محيليتيك وحيطيييتيك بيالسيييارة وطيريان عياملسيتيشيفيى، كيل اليطيرق  ...  اللي احنا عايشيه
كانت مسكرة ، ماما وصلت بعد ساعتني مع انه املسافة من بيتنا هلدسا نص سياعية  
تقاتلت مع اجلنيود وميرقيت غصيه عينيهيم بيس ألنيه ميعيهيا جينيسييية اسيرائيييلييية، تيركيتيه 
بياملسييتييشييفييى ونييزلييت ادور عيبيييييت أل بيابييا، انيييت ميش الزم متييويت، اذا صييار لييك شييي 
بنجن، بفجر الدنيا، حىت لو متت انا وماما انيت الزم تضلك عايشة، فامهية؟ خيدي، 
خيليي اليبييليفيون مييعياكيي، اذا صييارلينيا اي شيي ابيتييتيصيليي بييعيدو نضيال، شيويف كييييف، 

وبعيديين ابيتيكيبيسيي عياليزر االخضير وبيتيسيتيين  544637474/ابتفتحي البلفون وبرتيب 
الو، عمو نضال بابا وماما ماتوا، طخوهيم اجليييش تيعيال خيدين انيا :  وملا يرد عليكي 

 عند الزتونات بستناك
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يف كييتييري هيييييك بيييييوت ..  احلييمييام بييرا الييبيييييت بييعييشييرة مييرت..  طييلييع عيياحلييمييام..  فييادي 
 ..بفلسطني

 ..وهو راجع اطلع هيك ما لقا  البيت.. املهم راح عاحلمام.. احلمامات برا الدار
 فادي خاف.. كل هادا وهو باحلمام.. وصارت كومة تراب.. اجليش قصف الدار

 وصار يصيح.. ارتعب
 !!!اشرتيته للمدرسة.. بوطي حتت املخدة!!! بوطي: فادي

بيس ..  مع انه حببهيم كيتيري كيتيري..  وال عن أخوته.. وال عن أبوه.. ما سأل عن أمه -
.. وييدور..  دخيل حتيت أنيقياض اليبييييت وصيار ييدور بيني احليجييار..  سيأل عيين الييبيوط

 ..ويدور
 لقى فردة البوط الشمال وما لقى اليمني.. ويدور
 !كيف بدي أروح عاملدرسة بالفردة الشمال؟: فادي

 مش رايح يصدق انه.. هادا عبود اللي دمه تقيل.. معه حق ألنه عبود صاحبه -
 ..بوطي جديد وبوطك عتيق: وراح يضل يقوله.. فادي اشرتى بوط جديد

 وبوطي كامل وبوطك ناقص
 (فادي يضحك)
 وراح.. واهند بيتكم.. أمك وأبوك وأخوتك ماتوا كلهم! يا ولد انت بتضحك؟ -

 !وانت بتضحك؟.. البوط
 ألين لقيت احلل: فادي

 !شو هو؟ -
 بدي أقص اجري اليمني اللي فش اهلا بوط وأروح عاملدرسة: فادي
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 بوط جديد 
 

 حسام أبو عيشه
 

 يف ناس.. خاصة باألعياد أو املناسبات.. ما أحاله ملا الواحد يشرتي بوط جديد
 .ويف ناس كل مجعة.. كل شهر بتشرتي بوط

وأبيوه ..  أخيوة وخيوات بياليدار 9..  هادا فادي عيميره ميا صيحيليه يشيرتي بيوط جيدييد
 ..مسخم
ف كيان ..  بدهم ميزانية حلاهلم هيدول..  ابواط جداد 9يعين بقدر  يشرتي .. عامل
 فادي

 ثال  واحد يلبس نفس البوط
 بعد أخوي أجمد وأخوي أمين: فادي

 ..حلم حياته لفادي انه يلبس بوط جديد عاملدرسة.. يعين يكون البوط مهري -
 كان دامياً يغايظ فادي.. كان دمه تقيل كتري عبود هادا.. ألنه ابن صفه عبود

 يروح عالدار.. وينقهر فادي من كالمه.. بوطي جديد وبوطك عتيق: ويقوله
 ملا أجت اإلجازة الصيفية فادي قال ألبوه.. يبكي كل يوم

 من شان اهلل.. بس تفتح املدرسة السنة اجلاي بدي بوط جديد: فادي
 دبروا حالكم! ابواط جديدة؟ 9من وين أشرتي .. معيش مصاري -

 هيك هيك باإلجازة الصيفية ال يف كيمات وال.. فادي قرر يشرتي بوط جديد
 يوم /5.. راح يشتغل مبطعم جيلي صحون.. ما هي بتكلف مصاري هاي.. رحالت
 يورو 45يعين .. شيكل حق البوط 120وحو  .. اشتغل
 جديد النغ بلمع ملع.. واشرتيت البوط: فادي

 زي كتري من األطفال ليلة.. حط البوط حتت املخدة.. طار من الفرح فادي -
 وصار حيلم كيف بده يروح أول يوم عاملدرسة بالبوط اجلديد ويغايظ.. العيد
 عبود صاحبه اللي دمه تقيل.. عبود

ضيل صياحيي يسيتيىن الينيهيار ييطيليع عشيان ييليبيس ..  ليلة امليدرسية ميا نيام طيول اليليييل
 ..البوط

الصيبيح  4السياعية ..  كان كل شوي يسحبه من حتيت امليخيدة ييقيييسيه وييعياود  يبيييه
 زحم
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 بدكش تيجي تاكل؟: األب  
 من حبرنا.. مسك من حبر غزة يابا.. جاي عبايل مسك.. خبز ومي أل: هو
هي اجليش ..  يا أهبل الواحد ليش بياكل السمك مش عشان الفسفور:  األب

 اختصر علينا املوضوع أعطانا الفسفور من دون مانغلب حالنا بالشوك والعظم
يعين لو بعد مليون سنة مش راح ..  بس مهة نسيوا انه الفسفور بيقوي الذاكرة:  هو

 باي ياحج.. بس ننسى مش ممكن.. ميكن نسامح.. ننسى اللي عملوه فينا
 ودير بالك على أخوك.. سلملي عاملوات: األب
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بس راح ..  يال هأل املاليكة بياخدوين عاجلنة..  قلت شكله يوم القيامة..  اشي 
 إال هو جندي فوق الدبابة.. الدخان والغربة

وال ..  يعين بتتأكدوا اذا متنا..  شو كمان مرة..  اهلل  رب بيتكم ما احنا متنا:  هو
.. يعين خلص قصفتوا كل شي على وجه األرض..  خلصتوا على كل األحياا

 بلكي يف روضة أطفال أو مستشفى لسة ما قصفتوهم.. اتأكدوا.. شوفوا
 احنا جايني عشان أبوك: جندي
هيو ..  ها(  صوت املوبايل.. )أبوي مسكني لساته عايش..  مش هون..  أبوي:  هو
 مهم كل يوم برن علي عشان أطمن عليه.. اتصل
 آه ياباه.. ألو
 شو القصة؟؟.. صوتك عايل: األب
 (هي فرصة التنفس مدهتا ساعة للسجناا: الفورة)ما احنا طلعنا فورة : هو
 بتمزح: األب
 املهم طمين عنكم.. أنا فوق األرض: هو
 طاملا انت فوق تعال اتغدى معنا.. مناح.. احلمدهلل: األب
 شو طاخبة امي؟: هو
 خبز ومي: األب
 !!!أنا ميت من مدة عشان أقوم أكل خبز ومي!!! خبز ومي؟؟؟: هو
 !!!هو انت أحسن من املسيح؟؟: األب
 املهم كيف حالك انت وأخيت وأخوي؟.. خلص بديش أكل: هو
بس ..  انت بتعرف انه طلقها الهنا مسرا..  أختك اللي اطلقت جوزها رجعها:  األب

.. أختك صارت بيضا..  احلمدهلل أجت عالدار قنبلة فسفور بيضت كل اللي بالدار
 واهلل الفسفور االسرائلي اله مفعول.. صارت شقرا وعينيها زرق.. تعال شوف أمك

 أمريكي يابا: هو
 انت بتشك جبودة الصناعة األمريكية.. أمريكي.. أمريكي: األب
 وأخوي شو أخباره؟: هو
 اذا جابوه عندك مهو انطخ أول امبارح.. أنا اللي بدي أسالك: األب
 أل مش عندي: هو
هاظا أخوك غشيم ..  اهلل يرضى عليك يابا اذا اجا عندي دير بالك عليه:  األب

 خبري.. بس انت ما شاا اهلل هي مرتني والتالتة عالطريق.. أول مرة بستشهد
 .طيب يابا طيب: هو 
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 فسفور 
 

 حسام أبو عيشه
 

مالكم؟؟ يف اشي؟؟ انتهيتو من الشغل؟؟ مش قادرين تدفعو الفواتري؟؟ طيب اذا كل 
أنا كفلسطيين بعرف شو ...  شي متام ليش مكشرين؟؟ األزمة االقتصادية عادي 

أنا بالعريب بعرفش ..  لين بعرفش شو يعين حببوحة اقتصادية..  يعين أزمة اقتصادية 
بعمل طو  مع املرة عشان ..  ببكي ..  بس بضحك ..  أصاًل شو يعين اقتصاد 
صار ...  أما انتو غريب شو مكشرين ..  بضحك ..  االوالد وعشان املصروف 

اذا يعين شفت حدا ضحك أهله بقلقلوا عليه ..  صعب تالقي حدا بضحك 
انه الضحكة اشي طارئ زي االنفلونزا برتوح ..  بطمنهم ..  بياخدو على الدكتور 

بدخل بش ونكم أصاًل أنا ..  عن جد آسف ...  أنا آسف ..  يوم يومني ..  حلاهلا 
يعين أنا مش من ..  أنا مش منكم ..  مقصديش اين مش فرنسي ..  مش منكم 
ومش متأكد اذا راح يعتربوين شهيد وال ..  أنا استشهدت قبل أسبوعني ..  األحياا 

اللي ..  ألنه حسب ديننا اللي مبوت دفاع عن أرضه أو عرضه أو ماله شهيد..  أل
أنا متت وأنا ماشي بني املطبخ ..  أنا مش كل هدول..  مبوت حريق أو غريق شهيد

.. دخلت رصاصة من الشباك..  كنت رايح أجيب قنينة احلليب للبنت..  وغرفة النوم
املهم مسمحو  انه تكون يل جنازة زي ..  وبس..  أجت من هون وطلعت من هون

أل ..  مرتبة وحمرتمة ويكون فيها أكاليل ورد وجيو اصحايب وأهلي ويودعوين..  الناس
وسرعة الزمن قبل ما حدا ..  طبعًا لدواعي أمنية..  مخسة بس من أهلي وبنص الليل
حمكيتش اشي النه أصالً ..  كل هادا ماشي..  من البلد يعرف وتصري مشاكل

 13  14املشكلة ملا أجوا بدهم يدفنوين وفتحوا القرب إال هو فيه ..  بقدر  أحكي
يعين الواحد بتمىن ميوت عشان ..  شو هاحلظ هادا..  رجال ونسوان وأطفال..  جثة

واملشكلة أنا مش ..  يالقي مرتين يتمدد فيهم مع أزمة هالسكان بطلع القرب كمان فل
وال واحد راضي يوسعلي حمل ..  زتوين هباجلورة وطموا الرتاب علي..  قادر احتج

املهم دبرت ..  ابعد يا أخونا انيت يا ولية زحيي لغاد شوي أبدًا فش فايدة..  أمتدد
قلت أيوة ليكون جايبني  ..  وماحلقت أمد أجري وأمسع صوت ضجة فوق..  حايل

فش ..  شوفوا املقربة التانية بطرف البلد..  صرت أصيح فش وسع هون..  كمان ميت
وفجأة شفت حايل فوق األرض وغربة مش شايف ..  فايدة أنا أصيح والصوت يقرب
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 .كلهم زي قرن املوز بينعدلو  - 
 .عيب عليك يف عنا كتري سياسيني امناح وخدومني -
هدول بيكونوا لسا باول الطريق، اصرب عليهم بس يستووا بينعوجوا، اسيأليين كيييف   -

 .عرفت
 كيف؟ -
واحد منهم وعدين انيا ومجياعييت اذا انيتيخيبينياه راح يسياعيدنيا ومييرر مشيروع الينيقيابيه   -

شيتنا، وبعد ما هلكنا حالنا ومجعناله اكرب عدد من االصوات ما وفا بيوعيدوا وزي ميا 
 .انت عارف وعد احلر دين

 شو هاحلكي؟ أي مفكر حالك بامريكا؟ -
 .هيك قلتها حلالك، انا حبب اعيش يف اسرائيل الهنا زي امريكا -

بدي اعيش يف بيليدي هيون، يف فيليسيطيني ميش !  انا بديش اعيش يف امريكا، سامعني
 يف اسرائيل 
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 اليييييييييييييييييييييييو، ايهود 
 

 كامل الباشا
 

الو، ايوه ايهود، اعطيين نتانياهو، ننت، ننت، ايوه ننت، معاك ابو سلكه، ولكم بيكفيي 
طخ انتا وياه، مضلش غريي باملخيم، وفروا رصاصكم حلدا بيستاهيل الشيهيادة، بيدال 
ما اتطخطخوا عالفاضي واملليييان وتصيرفيوا ميالييني عيالسيالح طيعيميوا اجليوعيانيني اليليي 

اللي ماعندهم بيوت، افتحوا شغل للعاطليني عين "  للحسريه ديور"عندكو، ابنو بيوت 
العمل، اهتموا حبياليكيم وحيليوا عين قيفيانيا عياد، زهيقينياكيم، زهيقينيا جينيونيكيم وخيوفيكيم  
زهقنا الرعب اللي بتفرضوه عحالكم وعلينا، استغلوا الفرصه اللي صيحيتيليكيم وعيييشيوا 
زي البين ادمني، بيكفي دم وتعذيب وتشريد وكل مياتيعيميليوا ميذحبيه بيتيصيروا اتسيميوهيا 
حييرب، بيييييكييفييي كييذب عيياليينيياس وعييلييي حييالييكييم، شييو يييعييين الزم ميييوتييوا سييت مييالييين 
فلسطيين عشان احتسوا بالذنب وتعرفوا انكوا عملتوا مذحبه، طب واذا ماتوا ميييتيني او 
ميه او مخسني او حىت عشره، او حىت واحد ميعيفين زييي؟ هيادي ميش امسيهيا ميذحبيه؟ 
انيا ميش بيين ادم زييي زييكيم، ميا إيل ام؟ ميا ايل خييطيييبيه؟ ميا ايل اهيل؟ طيب اذا انييا 
متت، مني بدو  لف والدي؟ مني بدو يربيهم ويعلمهم اخلري وحب احليياة؟ اه حيب 

 !!!شو يعين؟ شو يعين؟ يا بتاخدوا كل شي يا علي وعلى اعدائي يا رب؟. احلياة
يا رب انا بديش اموت، لساتين باول حيايت، ال عيارف اجتيوز وال عيارف اخيليف وال 
عارف امشي دغري وال حيت عيارف احنيرف، كيليمية بيتيجيييبيين وكيليمية بيتيودييين، وميش 

 عارف اعمل وال شي، كل الناس عارفه شو بدها ماعداي، حىت املنحرفني
 .ال حبييب، انا اذا بتصري دولة فلسطينيه بدي اعيش يف اسرائيل -
 طب ممكن افهم ليش؟ -
 .احلريه، هدول شعب حر وما حدا بيتدخل بالثاين -
 .واحنا كمان شعب حر بس يف عنا احتالل -
 .وانا شو فارق عقفاي احتالل وال غريه املهم اقدر اعمل اللي بدي اياه -
 !مهيك عايش معانا وبتعمل اللي بدك اياه -
اه، بييس بييالسيير، امييا يف اسييرائيييييل هيينيياك غييري شييكييل، هيينيياك كييلييو عيياملييكييشييوف   -

 .والسياسيني شيتوهنن بيقدروا
 وشيتونا؟ -
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 ..وبدون تاريخ انتهاا صالحية يعين بتقدر تاكله كل أيام السنة 
كييل ..  كييرمياا كيتييري camping وأحيلييى اشييي انييه اليينياس اليلييي احيينييا عيياميلييني عيينيدهييم 

.. بيقولولنيا يياعيييب الشيوم..  أكرت من ستني سنه النا عندكم..  مانقوهلم خلص طولنا
واهلل اليواحيد بينيام ..  واهلل بكري احنا مبسوطني فييكيم..  ماشبعنا منكم.. شو هاحلكي

عيين جييد ..  بييس خييلييص..  أل ميين اخلييجييل condition مييش عشييان فييش ..  بييعييرقييه
واهلل حيابيني نيرد ..  ماضلش اشيي ميا عيميليتيولينيا  ايياه ..camping سنه  64..طولنا
 .تعالوا عن جد.. عنا  camping فش حدا حابب يعمل .. اجلميل
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يعين أنا كتري بكره السيالح ليدرجية اين بيعيميليش سيليطية ..  أنا بدي أحتج على هاملوتة

طيييب أنيا !!!  أموت هيك وأنيا قياعيدة بيالصيف..  عشان ما أمسكش السكينة بايدي
وال ليييش اليوحيدة بيتيقيول حليبيييبيهيا ..  امليفيروض متيوت مين احليب..  صبية صغرية وحلوة

أو ميثياًل اذا ..  بيتيقيول ميتيت مين الضيحيك..  أو اذا حدا حكالك نيكيتية..  مبوت فيك
ييعيين يف أسيبياب حيليوة ..  بيتيقيول مبيوت عيليى كيييكييية األبيل بياي..  بتحب أكلة كيتيري

ميع انيه ..  حيظيي اميوت هيييك ..  مين احليب..  مين األكيل..  من الضيحيك..  للموت
يعين مثاًل عينيدكيم ..  حيايت كصبية فلسطينية كانت حلوة كتري والناس حاسديين عليها

يف فرنسا الواحد ما بيصدق وياخدله اجازة ييوميني ثيالثية عشيان اليعيييلية كياميبييينيغ بيس 
.. احنا شعب فاييغ كيتيري وكيوول كيتيري..  احنا الشعب الفلسطيين منختلف كتري عنكم

 It’s a special .. سينية طياليعيني كياميبييينيغ 64لدرجة انه الينيا ..  ومنحب الكامينغ كتري

one     ...أو يف ..  أو اليبيحير..  انتو مثالً بتطيليعيوا اختيييميوا يف اليطيبيييعية حتيت الشيجير
بييتييعييرفييوا عشييان مييتييعيية ..  تييبييعيينييا بييالصييحييراا camping ال ..  احيينييا أل..  احييدى اجلييزر
ومينيعيرف مين ..  أفياعيي..  عيقيارب..  يعين منعرف كل أنيواع اليزواحيف..  اإلستكشاف

باإلضافة إنيه يف ..  دعسة اإلجر اذا كان ضبع أو ثعلب أو ذئب مرق من قدام اخليمة
مثالً اذا بنتك أو إبنك ماتو ورا بعض ومهة بلعيبيوا ..  تبعنا منتعلم الوقاية camping ال 

فيبيتيديير بياليك عيليى بيقيييت ..  انت بتصري تعرف شو يعين ضربية مشيس..  بريت اخليمة
بيتيعيرف انيه ..  وهيو نيامي ييعيين..  بس مثالً ولد مات جوه اخليييمية ميش بيراهيا..  األوالد

وهيييك بيتينياميوا تياين ليييلية ..  بتدوروا على العقرب وبتقيتيليوه..  مات مقرو  من عقرب
 ..اال اذا أجاكم واحد جديد.. هبدوا

ميثياًل انيتيوا بيأوروبيا ..  كيتيري benefits الفلسطيين انه يف  camping امليزة األحلى يف ال 
عشييان تسييمييروا ..  وخيياصيية اليينييسيوان عشييان تييعييمييلييوا بييرونييزاج..  بيتييدفييعييوا مصيياري كييتييري

.. سياعية طيول السينية 44عشان قاعدين بالشمس  tan for free بس احنا عنا .. يعين
مينيدفيعيش ..  حيىت األكيل..    V.I.P Camping.. طبعاً هادا غري انه كهرباا ومي ببيال 

. والفييييييييييييييييييرنييييييييييييييييييك  .  . .  f o o d  f o r  f r e e  و كييييييييييييييييييلييييييييييييييييييه حمييييييييييييييييييفييييييييييييييييييو
 ...  Delivery for free.. وواصيل .. زبيدة.. زييت.. رز.. عيدس.. ذرة.. انشيويب... وميعيليب 
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والعامل كان ييتيفيرج ..    37ملا انتفضت يف .. كلمة انتفاضة أول اشي قوالً بعدين فعالً  
أنيا ..  أنيا ييونيييك..  بس ما برجع املييت..  خبفف ضغط.. البكى منيح.. علي ويبكي

بعكسنا أنيا ..  شعبها احملتلبالعادة القيادة هي اللي بتحرر ..  الوحيد اللي حرر قيادته
.. ألين احليليقية األضيعيف..  اللي اعرتفت باسرائيل ووقعت معها ميعياهيدة سيالم ميذلية

انا اللي اندحبت عيليى اليفيضيائيييات ..  كان الرد برضه بالدم..  وملا انتفضت كمان مرة
والعيامل كيميان ميرة .. يف كيم جنني ويف غزة ويف األقصى ويف احلرم االبراهيمي باخلليل

أنيا اليليي ..  عشيرات زي حميميد اليدرة..  ألنه الصور كانت بشيعية..  بكي كتري..  بكي
انيا اليليي خيليقيت اجليزييرة واجليزييرة ..  خلقيت االعيالم اليعيريب ونيص اليوكياالت اليعياملييية

انيا اليليي خيليييت صيورة الشيهيييد ب ..  أنا اللي خلقت العربيية واليعيربييية نيت..  مباشر
.. أنا اللي خليت ملييونيري االعيالم ميردوخ يصيري ميليييارديير..  دوالر لفرانس برس //1

أنيا اليليي عيميليت انيتيخيابيات دمييقيراطييية ..  أنا اللي علمت العرب االنتفاضات تبيعيتيهيا
ورغيم ذليك اليعيامل رفيض الينيتيييجية ..  ونزيهة بوجود ألف مراقب بقيييادة جيييميي كيارتير

 //1أنا بين آدم اليه اليعيامل ..  أنا مش محاس وال فتح وال شعبية.. ألهنا جابت محاس
فييش مسييلييسييل بييقييعييد هيياملييدة وهبييادا اإلقييبييال ..  سيينيية بييتييفييرج عييليييييه بييدون مييا يييزهييق

 The Bold and مسلسل ..  سنة يف لندن  45الب ساا قعدت تنعرض .. اجلماهريي 

     The Beautiful  بييس املسيييليييسيييل ..  حيييلييقييية ///7سيينييية بييينيييعييرض وصيييل  /3اليييه
.. بيس أنيا خياييف انيكيم تيزهيقيوا مينيه..  الفلسطيين ما زال مستمراً واجلماهري باملاليني

 .. Entertainment  ..  أكشين..  الزم أدور على اشي جيدييد..  وتبطلوا تتفرجوا عليه

وتضييلييوا قيياعييدييين قييدام ..  و ييلييي بييالييقييميية..  حيييافييظ عييلييى مسييتييوى املسييلييسييل..  إثييارة
.. فإذا مسحتوا يف أوراق عيليى اليبياب فياضييية..  التلفزيون مع قطعة الكرواسون والقهوة

 عشانكم واهلل مش عشاننا.. أكتبولنا اقرتاحاتكم عشان نطور املسلسل الفلسطيين
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سوري مش تكيرب أو ميغياالة يف .. ألين فلسطيين.. خا  جداً .. يونيك.. أنا مميز
أنييا ميين :  يف اليينييهيياييية انييا زي مييا بييقييول عييين حمييمييود درويييش..  ال أبييداً ..  حييب الييذات

يل ..  يل واليدة وبيييت كيثيري الينيوافيذ..  ولدت كيميا تيوليد الينياس.. ويل ذكريات.. هناك
سيينيية  //1أنييا مين أكييثيير ميين ..  طييب شييو املييمييييز..  يييعيين بييين آدم"  وأصييدقياا..  أخيوة

أنيا ..  أنا اليليي أعيطيى بيليفيور أرض ليغيريي واعيتيربين ميش ميوجيود..  متصدر األحدا 
وأعيطيت سيورييا وليبينيان ..  اللي سايكس بيكو أعيطيتيين ليربييطيانيييا ميع مصير والسيودان

 لفرنسا
 

أطول اضيراب ..  أشهر 6اللي استمر  1936أنا اللي العامل كله شاف اضراب عام 
أنييا الييلييي الييعييامل قييرريل اين أتييقيياسييم وطييين مييع شييعييب ..  بييالييتيياريييخ ضييد ظييلييم اال ييليييييز

.. واتسمى القرار من جملس األمين قيرار اليتيقيسيييم..  من كل الدنيا.. أجا من برة..تاين
مين  %   73اليتيقيسيم اليليي ميش عيادل أعيطيى ..  مش ألنه قيرر اليتيقيسيييم.. مش عادل

أنا اللي ملا طبيقيوا ..  للي مهه أهل البلد%  44وخلى  % 14األرض للي كانت نسبتهم 
انا اليليي ..  باب الواد..  الدوامية.. يف مدابح دير ياسني..التقسيم قسموا باالمحر بالدم

يعين صار الليي بيرة ..  من شعيب لربة%  /4التقسيم كان من نتائجه انه هجر أكرت من 
راحييت حصيييت ميين ..    1967أنييا الييلييي يف ..  اشييي مميييييز..  بييرة % .. والييلييي جييوا..  جييوا
صارت ليليشيعيب اليتياين وفيوقيييهيا أجيزاا مين سيورييا   //1...  % 22يعين ال .. أرضي

احيتيل .. عيليى االحيتيالل هيدييك األييام sale  يظهر انه كان يف سيل ..  ولبنان ومصر
 .P.L.O  أنيا خيليفيت ..  وهيك صيار..  بلدان أخرى 3أجزاا من  3بلد وخود بونس 

.. لسية ميوجيود..  اللي ذكرت العامل بوجود الشعب اللي راحت أرضه بس هو ميا راح
وأنيا اليليي وليد ..  وعنده اوالد مش عارفني يروحوا عيامليدرسية ألنيه اجليدار بيليع امليدرسية

ألنه هو من القيدس وحيبيييبيتيه مين .. حبها عالفيسبوك.. حبب صبية مش قادر يبوسها
أنا اللي قيال بيامسيي أبيو .. كل واحد منهم بده تصريح عشان يشوف التاين.. رام اهلل

أنيا اليليي اليعيامل اتيعيليم ميين  "  ال تسقطوا غصن الزيتون من ييدي" عمار باألمم املتحدة 
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6 الَمْنِطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
 يوميــــــــــــــــــــــــات  فــلسطيـنيـة

 
 تيم تقدميها

 
(اخلرطوم، السودان)جبامعة اخلرطوم  2015فرباير  1يوم   
(اخلرطوم، السودان)جبامعة النيلني  2015فرباير  2ويوم   

(الفلسطينية)باللغة العربية   
 

 أداء ممثلي المسرح الوطني الفلسطيني
 حسام أبو عيشه، عالا أبو غربيه، كامل الباشا،
   ياسيمني مهار، شادن سليم، داود طوطح

 
 إخراج

 عادل حكيم و كامل الباشا
 

 نصوص
 حسام ابو عيشه، كامل الباشا، إبراهيم جابر إبراهيم

 
 إنتاج مشترك
مسرح أحياا إيفري2 املسرح الوطين الفلسطيين   

 

 

 
 بدعم من المعهد الفرنسي بالسودان



 

 رضـــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
ليكين .  داخل األراضي احملتلة ، تستمر احلياة ، مبآسيها واحتفاالهتيا وغيرامييياهتيا واألحيالم

هي الا األفيراد هيم اشيخيا  ميعيقيدون .  مأساة اي شعب هي باملقام األول ميأسياة أفيراد
ولييييس أميياميهييم يف ميعييظييم .  ومميتييلي ن بيالييتينيياقضيات، حييمييليون بيداخييليهييم آميياهليم وآالميهييم

ليرمبيا هيي .  األحيان حل سوى التصرف مبرح وفكاهة وسخرية جتاه مواقف ال كرج منيهيا
طاقة النضال والرغيبية يف اليعيييش وإرادة . الطاقة املتولدة من اليأس لكنها طاقة بأي حال

هذه الطاقة اليت متكنهم من ختطي األزمة ساخيريين مين .  اهلرب من صعاب احلياة اليومية
مشاهد هذا العرض تدور داخل مقربة، أو مشرحة، وسيط اسيرة تشياهيد .أسواا األوضاع

مسيرح ...  مشاهد مبكية ومضحكية يف اليوقيت نيفيسيه ...  التلفاز، خالل رحلة لفرنسا 
 .مباشر وواقعي ليس عن فلسطني فحسب بل عن العامل أمجع

 

 عادل حكـيـــــــــــــــــــــــــــــــم
كاتيب وكيرج ومميثيل وليد بياليقياهيرة وعيا  مبصير   ليبينيان قيبيل أن يسيتيقير بيفيرنسيا عيام 

ميارس عادل حكيم  املسيرح اجلياميعيي وقيد تيدّرب ميع آرييان مينيوشيكيني وجيون .  1974
ويف اليعيام ".  ال بياالنيس" أسيس ميع اليييزابييي  شياييو، مسيرح  1934يف اليعيام .  سرتابيريج
مت تعيينهما بإدارة مسرح أحياا إيفري الذي اصبح مركزاً قومييًا ليألعيميال اليدرامييية  1994

قيام عيادل حيكيييم  بيإخيراج  1937مينيذ اليعيام .  3//4مبنطقة فال ي دو ي ميارن يف اليعيام 
، " سييينيييك" ، " تارجيل فييسياس" ، " جوزيف ديلتيل" ، " ، بوثو سرتاوس" إيشيل"، "راسني"
ليوجييي " ، " جان كلود غيروميبيري " ، " كارلو غولدوين" ، " روالند فيشر"، "صمويل بيكيت"

وخييالل هييذه املييواسييم املسييرحييييية األخييرية قييام بييإخييراج " ...  سييوفييوكييليييييس" ، " بييريانييديييلييلييو
لييرتافييني، "  الييوردة الييبيييييضيياا" لييالبيييييش، "  اخلييزنيية" لشييكييسييبييري، "  الييعييني بييالييعييني" مسييرحييييية 

لسوفوكليس أداا املسيرح اليوطيين اليفيليسيطيييين، إضيافية الثينيني مين مسيرحيييات "  أنتيغونا" 
ولكونه كاتب، يقوم عادل حكيم بإخراج نصوصه وقيد   . غابرييل كالديرون بالتعاون معه

بيعييد " " جسيد" ، " 14امليينيفيذ : " متيت تيرمجية بيعيضيهييا ومت عيرضيهيا يف الييعيدييد مين اليدول 
مليوليييري بياليليغية "  ميرييض اليوهيم" قيام بيإخيراج  /4/1يف اليعيام ... سيياسية ر ى :  بازوليين 

وهو يينيشيال عيالقيات ميتييينية ميع اميرييكيا اليالتييينييية، .  العربية باملركز الثقايف اليمين بصنعاا
 ...خاصًة شيلي حي  أعد نصو  سينيك، إيروبيد وبيري باولو بازوليين 

يقوم عادل حكيم  بتدريس الدراما بالعديد من كليات املسرح الوطنيية  بيفيرنسيا وتيونيس 
 ...وشيلي واألرجنتني واملكسيك 



 

باشا ـــــ إبراهيم جابر إبراهيمالحسام أبو عيشه  ـــــ  كامل    

 مسرحية



 

 ني الفلسطينــــــــــــــــيـالمسرح الوط 
إن االتفاقيات اليثينيائييية بيني السيليطية اليفيليسيطييينييية واليدولية اإلسيرائيييلييية متينيع 

وعلى الصعيييد اآلخير .  السلطة الفلسطينية من متويل أي م سسات بالقدس
يرفض املسرح الوطين الفلسطيين املسجل بالقدس طلب الدعم من احلكيومية 
اإلسرائيلية ، فكونه مي سيسية فيليسيطييينييية ، يينيأى املسيرح بينيفيسيه عين ذليك 

نيتيييجيًة ليذليك ، ييعيتيميد املسيرح اليوطيين .  لالحتفا  حبريته يف برجمة فعيالييياتيه
الييفييلييسييطيييييين عييلييى املسيياعييدات الييعيياملييييية وعييلييى الشييراكييات مييع اخلييارج حييىت 
يتمكن من مواصلة نشاطه بصفته املسرح الفلسيطيييين اليوحيييد داخيل ميديينية 

 . القدس
 

وللتغلب على احلصار الدائم بالقدس، هذه املدينة الواقعية حتيت االحيتيالل، 
وخللق روابط متينة مع اجملتمع الفلسطيين، ييقيوم املسيرح اليوطيين اليفيليسيطيييين 

هيذه اليرباميج .  بتنظيم جوالت فينييية وبيراميج بياليتينيسيييق ميع املسيارح بياألردن
 . هي وسيلة لتقريب اجملتمع الفلسطيين من الفن مبختلف ضروبه" اخلارجية"

منذ عدة سنني ورغم الصعوبات واحملن اليت واجهها خالل األوقات الصعيبية 
استطاع املسرح الوطين الفلسطيين التعاون مع اليعيدييد مين الشيركياا اآلخيريين  

مسييرح دي بييوف دو نييور، مسييرح أحييييياا ) ميين فييرنسييا عييلييى سييبيييييل املييثييال 
، وميين اليينييرويييج ...( إيييفييري، فييرقيية بيياراكييا ، مييهييرجييان الييعييرائييس بشييارلييفيييييل، 
 ...وإنكلرتا والواليات املتحدة األمريكية والدتارك وهولندا 



 

 

 

  


