امللف

العودة املتخيلة ــ امل�ستقبل

عامر

حليحل*

البالد تت�سع للجميع (م�شهد م�رسحي)

غرفة

ا�ستقبال في مكتب ــ وا�ضح �أن المكتب جديد ــ الطاولة من نوع �ألومينيوم
براق لها قاعدة حجرية من جهة الي�سار ،ومن القاعدة يرتفع عمود ب�شكل
ّ
ملت ٍو يحمل �سطح الطاولة البي�ضوي .على الطاولة �شا�شة كمبيوتر م�سطحة .لوحة
مفاتيح ال�سلكية بت�صميم ''منيمالي�ست''� .أمام اللوحة �صورة في برواز ،لرجل في �أوائل
الأربعينيات يتو�سط طفلين� ،أحدهما في الثامنة والآخر في العا�شرة ،جميعهم يبت�سمون
تعبر عن عائلة �سعيدة بالغ�صب� .إلى جانب لوحة المفاتيح هاتف
ب�شكل مبتذل ،ب�سمة ّ
مكتبي �ضخم ،وبقربه على الطرف الأيمن مجموعة من الملفات.
ليلكي مر�صع طرف كل ظفر منها
وراء الطاولة تجل�س الموظفة؛ طالء �أظافرها
ّ
بحبات ل�ؤل�ؤ مزيفة ــ هذا �أبرز ما في الموظفة ــ في �أواخر ثالثينياتها ،تلب�س قمي�ص ًا
وردي ًا �ضيق ًا يبرز �صدرها ال�صغير ن�سبي ًا� ،شعرها �أمل�س� ،صبغت �أطرافه بلون ليلكي
مورد .تنظر الموظفة في �أوراق جمال.
ي�شبه لون الأظافر .تلب�س نظارة وا�سعة� ،إطارها ّ
جمال في منت�صف الثالثينيات ،يلب�س بنطلون جينز و�سترة خ�ضراء باهتة تغطي
مالب�سه بقع ،الأمر الذي يدل على �أنه عامل بناء.
فوق الموظفة ُعلّق مل�صق كبير ُكتب عليه بالعربية'' :البالد تت�سع للجميع'' ،وتحتها
العبارة نف�سها بالعبرية.
تمر فترة لي�ست ق�صيرة من ال�صمت ،الموظفة تقر�أ اال�ستمارة وجمال ينظر �إليها
بهدوء.
الموظفة� :إنت طالب �شقة  110متر ،مع �إنك م�ش متجوز .المتجوزين بطلعلهن ،110
الم�ش متجوزين بطلعلهن ب�س  80متر.
جمال :ب�س �أنا خاطب ،والعر�س ب�شهر  ،7يعني كمان �شهرين.
متجوز..
الموظفة :ب�س حالي ًا �إنت خاطب ،بال ما تتجوز ر�سمي بنفع�ش �أ�سجلك
ّ

* ممثل ومخرج فل�سطيني.
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جمال :ما هو �أنا بدي  110متر لأنو بعد العر�س و�شهر الع�سل بدنا نيجي �أنا ومرتي ن�سكن
فيها!!
الموظفة (تفكر)� :إنتو كاتبين كتاب؟
جمال :لأ� ،أبوها َب ُّد�ش يكتب كتاب قبل ما �آخد الدار.
الموظفة :بدي �أ�ساعدك ب�س بقدر�ش�( .صمت) بتعرف �شو؟ �إ�ستنى لحظة!
(ترفع �سماعة الهاتف وت�ضغط على �أحد الأزرار)
الموظفة�( :إلى ال�سماعة) �صباحو �سمر ،كيفك اليوم؟ ك ّنك �إ�سا وا�صلة؟ عن جد؟ والي ،موت
�أزمة ال�سير �صايرة ،البلد مخنوقة !..منت�أمل �إنو �شهر �شهرين بكون الكل �صار مو ّزع عبالدو
وموطن وبتنحل ..قوليلي حبيبتي� ..سامي و�صل؟ تحوليني لعندو بحياتك �أغلبك؟ ت�سلميلي...
ّ
(ت�ضع ال�سماعة وتفتح مكبر �صوت الهاتف ،ن�سمع مو�سيقى انتظار� ،صمت)
الموظفة :وين رايحين �شهر ع�سل؟
جمال :تركيا.
الموظفة :وين بتركيا؟
جمال :وين يعني� ،أنطاليا!!
الموظفة :وين ب�أنطاليا؟
جمال :ب�أوتيل
الموظفة :عارفة ،ب�س �أي �أوتيل؟
جمال� :أنا بعرف�ش ،خطيبتي اللي حجزت ،حجزت �أوتيل �إ�شي �إ�شي...
الموظفة :قدي�ش ك ّلف؟
جمال :ك ّلف ك ّلف..
الموظفة :قدي�ش يعني؟
جمال� :أنا عارف؟ �شي .4000
الموظفة :دوالر؟
جمال� :شيكل.
الموظفة :بـ � 4000شيكل بكن�ش �أح�سن �إ�شي ،وبكون مليان عرب؛ �إحنا منرح�ش غير على
�أوتيالت بتك ّلف  3000دوالر وفوق ،بت�شف�ش وال عربي.
جمال :لي�ش يعني م�ش الزم �أ�شوف عرب؟
الموظفة :بتعرف العرب كيف ،بنعجقوا وب�صيحوا وبرق�صوا بالبركة...
جمال� :أنا عارف؟ يعني اللي طالع رحلة مفرو�ض ينب�سط وينعجق اله؟
الموظفة� :آه ب�س م�ش هيك!
(�صمت)
الموظفة :بتعرف �شو ،ما دام عم ن�ستنى ،خلينا ن�ستغل الوقت و�أ�صور كل وراقك ،ب�س بدي
جواز �سفرك لو �سمحت.

البالد تتسع للجميع (مشهد مسرحي)

امللف

جمال :جواز �سفر؟
الموظفة� :أو وثيقة ال�سفر ،م�ش مهم.
جمال :معاي هويتي ،ما جبت�ش الجواز.
الموظفة :بعرف�ش �إذا بزبط هوية ،الزم جواز ع�شان نالئم الأرقام مع الملفات اللي و�صلتنا
من كل دولة.
جمال� :أي دولة؟ م�ش فاهم!
الموظفة :م�ش مهم� ،إعطيني الهوية �أفح�ص �إذا الرقم م�سجل ب�شي محل وبقدر اعتمده.
ُ(يخرج جمال من جيبه هوية زرقاء اللون ــ الهوية الإ�سرائيلية ــ ويناولها للموظفة)
الموظفة :هاي هوية �إ�سرائيلية! يعني هوية البالد!
جمال� :آه ،في م�شكلة؟
خيا؟
الموظفة� :إنت من وين ّ
جمال :من �صفورية!
الموظفة :ق�صدي وين �ساكن كنت كل حياتك؟
جمال :بحارة ال�صفافرة في النا�صرة!
الموظفة :معناه لي�ش مقدم هاد الطلب؟
جمال� :شو يعني لي�ش مقدم؟
(تنقطع المو�سيقى من الهاتف ون�سمع �صوت �سامي ،وهو مدير الق�سم ،يهودي في
الخم�سينيات ،يتحدث العربية والعبرية بطالقة)
�سامي'' :بوكر طوف حموداه'' (�صباح الخير يا حلوة!)
الموظفة� :صباح الخير �سامي.
�سامي� :شو في؟ ''بِما �أني ياخول لعزور'' (ب�شو بقدر �أ�ساعدك؟)
الموظفة'' :هيتاه لي بعياه كتناه� ،أفال عخ�شاف ي�ش بعياه يوتر جدواله'' (كان عندي
م�شكلة �صغيرة ،و�إ�سا طلعتلي وحدة كبيرة) ،بحلها وبرجعلك!
�سامي'' :ب�سيدر مامي'' (ما�شي يا قمر).
(تغلق الموظفة الخط ،تنظر �إلى جمال طويالً ،ال تدري من �أين تبد�أ)
الموظفة� :أتطلع( ..تفت�ش عن اال�سم في الملفات)
جمال :جمال..
الموظفة( :تبت�سم ب�سمة �صفراء) جمال ..مزبوط ..في م�شكلة..
جمال� :شو الم�شكلة؟
الموظفة� :إعطيني المجال �أ�شرحلك لو �سمحت..
جمال :تف�ضلي.
الموظفة :بعد الم�صالحة ..اجتمع المجل�س الوطني العام ،اللي ا�شترك فيه ممثلين عن اليهود
وعن العرب ع�شان ي�صيغوا االتفاق التاريخي النهائي ..ولما و�صلوا لمو�ضوع العودة ،وطبع ًا
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المهجر حق
مو�ضوع العودة كان �أكتر مو�ضوع ح�سا�س ،اتفقوا في الآخر على �إنو للفل�سطيني
ّ
العودة لأي مكان بفل�سطين التاريخية ،و�إنو الدولة الجديدة ملزمة بتوفير �أماكن �سكن للعائدين
بالقرى والمدن اللي تهجروا منها .وبما �إنو �أغلب القرى المهجرة تدمرت على �إيد الدولة ــ
ال�صهيونية طبع ًا ــ �أقامت الدولة ــ الجديدة ــ م�شروع �إعمار القرى المهجرة وتوطين ال�سكان
الأ�صليين فيها ...واالتفاق هاد..
مقدم الطلب� ،أنا من
جمال� :إنتي لي�ش عم ت�شرحيلي كل هاد؟ ما �أنا عارف! ع�شان هيك �أنا ّ
�صفورية!
الموظفة :خليني �أكمل لو �سمحت ...االتفاق كان وا�ضح �إنو بح ّل م�شكلة الالجئين وم�ش
المهجرين!
جمال :نعم؟
الموظفة :الالجئين ه ّني اللي خالل فترة حكم ال�صهيونية كانوا خارج حدود الوطن،
والمهجرين ه ّني الالجئين داخل حدود الوطن ..ع�شان هيك ،وبما �إنو المهجرين بقيوا في
ّ
الوطن خالل الحكم ال�صهيوني ،وبعدهن موجودين لليوم في الوطن م�ش م�شمولين في خطة
التوطين ،لأنهن مواطنين �أ�ص ًال ،ومكان �سكنهن في البالد..
فهمونا اياه عالتلفزيون �إنو م�شروع ال�سالم النهائي..
جمال :ب�س اللي ّ
الموظفة :الم�صالحة..
جمال :نعم؟
الموظفة :الم�صالحة التاريخية ،م�ش �سالم
فهمونا �إنها
جمال :الم�صالحة التاريخية يا �ستي ،م�ش مهم ،المهم �إنو في هاي الم�صالحة ّ
الفل�سطينية و�إنو تحل م�شكلة الالجئين.
جاي تعمل عدل مع
ّ
الموظفة :بال�ضبط هيك.
جمال :طب ما انا الجئ.
مهجر.
الموظفة� :إنتي ّ
جمال� :شو الفرق؟
الموظفة� :شرحتلك اياها� ،إنت بقيت هون ،والالجئ ما بقي�ش هون ،و�إ�سا بحق ّلوا يرجع
والدولة مجبورة تالقيلو حل توطين.
عمي الجئ ،لأنو جاي من عين الحلوة ،و�أنا م�ش الجئ لأني �ساكن
جمال :يعني محمد �إبن ّ
بال�صفافرة ،مع �إنو �إ�سرائيل ط ّلعت �أبوه و�أبوي من نف�س البيت؟
الموظفة :الدولة ال�صهيونية ،م�ش �إ�سرائيل!
جمال� :شو الفرق؟ م�ش فاهم!
الموظفة :بالم�صالحة التاريخية ،اتفقوا في المجل�س الوطني العام.
جمال( :يعلو �صوته) بعرف بعرف ،بعرف �إنو هاي البالد �صار �إ�سمها فل�سطين �شحطة
�إ�سرائيل ،بعرف بعرف منيح� ..شو خ�ص هاد باللي عم نحكيه م�ش فاهم �أنا!

البالد تتسع للجميع (مشهد مسرحي)

امللف

الموظفة :لو �سمحت خلينا نحكي بهدوء ،هاي م�ش ور�شة عمار ،هاد مكتب حكومي!
جمال :ناديلي المدير تبعك( ،ي�صرخ) نادي المدير تبعك قبل ما �أهينك!
(الموظفة خائفة ،ت�ضغط على زر الهاتف ،ن�سمع �صوت مو�سيقى ،ثم ن�سمع �صوت �سمر)
�سمر� :آه حبيبتي؟
الموظفة :خ ّلي �سامي ييجي عندي عالمكتب �ضروري.
�سمر� :شو في؟
الموظفة :بقلك بدي �سامي �ضروري.
(تغلق الهاتف .تنظر �إلى جمال الذي يبدو �أنه لن يهد�أ قريب ًا ،تخف�ض نظرها عنه نحو
بع�ض الأوراق)
جمال :طبع ًا� ،إنت �صعب تح ّلي المو�ضوع ،الزم تنادي المدير اليهودي!
الموظفة� :شو خ�ص يهودي بالمو�ضوع� ،سامي المدير!
جمال :هاد المو�ضوع بعينه� ،إنو المدير! �إنو اليهودي بعدو هو المدير.
تغيرت و�سامي مدير م�ش لأنو يهودي.
الموظفة :البلد ّ
جمال :لأنو �إي�ش لكان؟
الموظفة :بنفع�ش تحكي هيك لما رئي�س الحكومة �صار عربي.
جمال :ورئي�س الدولة يهودي.
الموظفة :ب�س تقا�سموا ال�صالحيات ال ُّن�ص بال ُّن�ص.
(يدخل �سامي)
�سامي'' :ما كوريه؟ عود �إحاد روت�سيه لخزور لبايت همكوري ِ�ش ِنهرا�س'' (�شو في؟ كمان
واحد بدو يرجع على بيتو المهدوم؟)
جمال'' :لو! �إحاد ِ�شرو ْت�سيه لحزور لكفار �شيلو'' (لأ ،واحد بدو يرجع عبلده)
�سامي :بتحكي عبري؟ من وين الأخ؟
الموظفة :من ال�صفافرة ،من النا�صرة!
جمال :من �صفورية� ،ساكن بال�صفافرة!
�سامي'' :بوئو نراجاع كوالم'' (خلينا نهدا �شوي)
جمال :بنفع نحكي بالعربي ما دام ح�ضرتك بتحكي عربي �أو مفرو�ض تحكي عربي في
هالبلد؟
تف�ضل احكيلي �شو الق�صة؟
�سامي :طبع ًا طبع ًا ،ف�ش �أي م�شكلة ،بالعك�س! (�صمت) ّ
أتوطن في قريتي ،في م�شكلة؟
جمال :ف�ش ق�صة ،في توطين لالجئين في قراهم و�أنا بدي � ّ
�سامي :مبدئي ًا ف�ش م�شكلة ،ب�س تقني ًا في ..بعد اجتماع المجل�س الوطني العام..
وخطط المجل�س الوطني العام ..هاد ك ّلو ما
جمال :بعرف بعرف ،حكتلي الأخت قرارات ُ
بعنيني.
الموظفة :كيف يعني ما بعنيك؟
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جمال :لو �سمحت ،م�ش �إنت ناديتي المدير لأنك م�ش عارفة تح ّلي المو�ضوع؟ �إعطي مجال
هو يحلها!
الموظفة :لو �سمحت احكي معي ب�أدب.
�سامي :لو �سمحتوا خلينا رايقين! (�إلى الموظفة) خ ّليني �أحكي �أنا مع الأخ...
جمال :جمال ..جمال بكر.
�سامي� :أهلين خيا جمال� ،أنا �سامي.
جمال :بعرف!
�سامي� :أخي جمال� ،إنت وح�سب القرارات واتفاق الم�صالحة النهائي ما بطلعلك ترجع على
�صفورية لأنك �ساكن بالبلد وما تركتها ،التوطين وم�شروع �إعمار القرى المهجرة هو ب�س
لالجئين اللي ما عا�شوا بالبلد خالل فترة الدولة ال�صهيونية..
جمال :فهمناها هاي ،ب�س �أنا بعنيني�ش.
�سامي :كيف يعني ما بعنيك ،هاد قرار �أجمع عليه كل قيادات ال�شعبين ،وهو ملزم �إلك متل
ما هو ملزم �إلي.
تهجرت من قرية وبتقدر�ش ترجع عليها؟
جمال :ملزم �إلك؟ كيف يعني؟ ح�ضرتك ّ
�سامي :م�ش الق�صد ،ب�س يعني متل ما اليهود ملزمين بقرار ب ِْ�س َحب منهم حقهم على هاي
البالد و�أف�ضليتهم فيها ،كمان الفل�سطينيين ملزمين بالقرارات اللي بتخ�صهم.
جمال� :أنا ما بتخ�صني هاي القرارات.
موظفين ،ف�ش ع ّنا �إمكانية نوطنك ،هاد غير قانوني� .أنا فاهم
�سامي� :أخي جمال� ..إحنا ّ
�شعورك ب�س..
جمال� :إنت فاهم �شعوري؟ عن جد فاهم �شعوري؟ �شعور �شو اللي فاهمو؟ �شعور �شو؟ �شعور
بتعدك الجئ كل عمرك؟ �شعور �إنك من
م�سمينو حارة من مدينة ّ
�إنك تخلق في ّ
مخيم الجئين ّ
تقرب عالبلد تبعتك
بلد بتبعد كم كيلومتر عن الحارة اللي �ساكن فيها ،و�إذا فكرت مرة بحياتك ّ
بتهموك بالتعدي على �أرا�ضي الدولة؟
تغيرت القوانين!
الموظفة :اليوم ّ
جمال( :يتجاهلها) �شعور �إنك م�ش تابع وال لمحل؛ وال لمحل ،لأنك في البلد اللي �ساكن فيها
�إنت الجئ وبنف�س الوقت بلدك ممنوع تفوتها؟
الموظفةّ � :إ�سا الو�ضع م�ش هيك؟
جمال( :يتجاهلها) بدي �أحكيلك هال�شغلة� ..أبوي كان عامل ب�سيط ،مع ّلم عمار ،ب�س الحظ
عمر دار كبيرة ،ع ّلمنا �أنا و�إخوتي في
حا َلفو و�صار مقاول ،و�صار معو �شوية م�صاريّ ،
الجامعات ،ع ّلمني مهند�س...
الموظفة( :تنظر �إلى مالب�سه المت�سخة با�ستهجان)
جمال�( :إلى الموظفة) نعم يا �س ّتي �أنا مهند�س ،مع �إني ما كن�ش بدي �أكون مهند�س ،وال مرة
لحقت �أفكر �شو بدي �أ�صير ب�س �أكبر ،لأنو �أبوي كان مخطط
فكرت �أكون مهند�س� ،أ�ص ًال وال مرة ّ

البالد تتسع للجميع (مشهد مسرحي)

امللف

كل �إ�شي ،واحد مهند�س ،واحد محا�سب ،واحد دكتور ،ووحدة معلمة ..وهيك �صار ،كلنا �صرنا
�شو �أبوي كان بدو ايانا ن�صير .تخرجنا وا�شتغلنا ،وعملنا م�صاري ،وبنينا بيوت وا�شترينا
�سيارات ،وخبينا دوالرات ودهب للنكبة الجاي� ..إخوتي تجوزوا وخ ّلفوا ،و�أنا الحقهن ...ب�س وال
مرة ته ّنينا ب�إ�شي .وكل الوقت كنت �أ�س�أل حالي ،لي�ش في �شعور بعدم الر�ضا مغ ّلف العيلة
مرة فهمت ..لحد قبل �سنة� ،أبوي كان عم بموت ..نادانا وقال ب�صوت بارد بدون وال
دايم ًا ..وال ّ
حبة �شعور ..قال'' :يا والد ..لما �أموت بتجيبوا َكم �سطل تراب من �صفورية بتحطوهن على وجه
القبر بجوز �أرتاح بمو ّتي''�( ...صمت) هاد ال�شعور انت بتعرفو؟ يمكن ح�ضرتها بتعرفو ،ب�س
بدها�ش تن�شغل فيه ..ب�س �أنا م�شغول فيه� ..أنا بدي �أرتاح كمان ..ب�صر�ش والد عمامي من عين
أتوطن كمان ..ح ّقي ال؟! زي ما هو حقهن!
توطنوا في �صفورية ،و�أنا لأ ..و�أنا بدي � ّ
الحلوة ّ
(�صمت)
�سامي :ق�صة بتق�شعر البدن! (ينظر جمال �إليه بنظرة حادة معناها ''ال تلعب معي'') �أخي
جمال� ،أنا فاهمك ..جد فاهمك ..الإ�شي الوحيد اللي بقدر �أعملو معك هو كتير قريب على طلبك،
ب�س م�ش بال�ضبط طلبك!
جمال :بدي�ش �أ�سمع!
�سامي� :إنت حر!
الموظفة� :إ�سمع� ،شو ب�صير عليك؟
جمال( :بعد �صمت) �إحكي!
�سامي� :إ�سمع ..بعد الم�صالحة التاريخية ،واالتفاق النهائي ،في مجموعة من اليهود ..كيف
مهجرة،
بدي �أحكيلك اياها؟ ما عجبهم الو�ضع ،وبالذات النا�س اللي �ساكنة على �أرا�ضي قرى ّ
فقرروا �إنهن بدهن يتركوا ''المو�شافيم'' (الم�ستوطنات) اللي �ساكنين فيها ويروحوا على تل
�أبيب؛ حيفا؛ هيرت�سليا؛ وما �شابه� ..إ�سا من هادول النا�س في كتير من ''ت�سيبوري''...
الموظفة� :إ�سم الم�ستوطنة التي قامت على �أنقا�ض �صفورية.
جمال :باللـه جد؟ عم ت�شرحيلي �إلي؟
�سامي :المهم ،كتار من ''ت�سيبوري'' تركوا بيوتهن؛ الدولة ع�شان ما تعمل �ضجة من
المو�ضوع وي�صير حكي �إنو اليهود ما بدهن ي�سكنوا مع العرب و�إنو الحل م�ش حقيقي وم�ش
يتطبق ،ا�شترت منهن البيوت ،ب�أ�سعار معقولة كتير...
ممكن ّ
جمال( :يفهم �إلى �أين يجري الحديث) طيب؟!!
�سامي'' :ت�سيبوري'' تقريب ًا فا�ضية اليوم ،فيها � 3أو  4بيوت م�سكونين ب�س..
جمال :طيب؟!
�سامي :الدولة م�ش عارفة �شو تعمل مع البيوت ،وفي فكرة �إنو ينعمل ''بايلوت''...
جمال( :مقاطع ًا) م�شروع تجريبي!
بدك ،ممكن �أفح�ص �إمكانية �إنك
�سامي :وعم تفح�ص �إمكانية توطين عرب فيها ..يعني �إذا ّ
تاخد دار في ''ت�سيبوري'' بدل �صفورية..
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جمال� :شو عم تحكي �إنت؟ �شو �صرلي �ساعة بحكيلك �أنا؟
�سامي� :أنا عم �أحاول �أالقيلك حل للمو�ضوع.
جمال :بدك اياني �أ�سكن بم�ستوطنة قامت على �أر�ض عيلتي؟
بطلت م�ستوطنة ،بعدين م�ش �أرا�ضي ''ت�سيبوري'' هي �أرا�ضي �صفورية
�سامي :ب�س ما هي ّ
بالأ�صل؟ (�صمت) �إذا بت�سكن هناك ،هيك بتكون حققت كمان خطوة بالعودة!
الموظفة :على فكرة ''ت�سيبوري'' بتهبل!
جمال( :م�ستهتراً) باللـه جد؟!
الموظفة� :آه عن جد ،بعدين ''ت�سيبوري'' كل بيت لحاله ،م�ش ''�شيكونات'' (م�ساكن جماعية
منظمة) ،يعني بكون عندك بيتك مع جنينة ن�ص دونم ،غير �إنك بتطل على �صفورية من فوق..
(يهز �سامي ر�أ�سه موافق ًا فتتحم�س الموظفة) ،غير �إنك بترجع عند حماك مع دار �أقل �إ�شي 220
متر ..بعدين �إنت فاهم �شو الحالة ب�صفورية؟ النا�س على بع�ضها ..وبتعرف كيف العرب �إحنا..
فو�ضى وقيامة قايمة ..بدك تعي�ش بمخيم الجئين �إنت؟
جمال :بتعرفي �إنك عن�صرية خيتا؟ ب�س عن�صريتك غريبة ،عن�صرية ذاتية خلينا ن�سميها،...
يعني الزم يدر�سوها بالجامعات!
(يقطع �سامي الحديث)
�سامي� :إ�سمع �أخي جمالَ ،ر ِّوح عالبيت � ّإ�سا ..ف ّكر بالمو�ضوع منيح ..و�أنا بفح�ص الإمكانية،
مع �إني مت�أكد �إنو راح تزبط ..ومنحكي يوم ال ...اي�ش اليوم؟
الموظفة :الإثنين.
�سامي :الإثنين ..معناتو منحكي يوم الأربعا ،و�إذا �إنت موافق ،كيف بحكوها بالعربي؟ على
بركة اللـه!
(�صمت طويل)
جمال :ب�س في �س�ؤال ..واذا اليهود اللي �ساكنين في ''ت�سيبوري'' عملوا م�شاكل �إنو عربي اجا
�سكن عندهن؟
�سامي( :مفكراً) اتركها للدولة ..منحلها هاي ..بعدين ما �إنت عارف ''تل �أفيف تاميد تهيي
�شام'' (تل �أبيب دايم ًا راح تكون موجودة) ..مندبرهم!

