
089 امللف

العودة املتخيلة ــ امل�ستقبل

عامر حليحل*

البالد تت�شع للجميع )م�شهد م�رسحي(

ا�شتقبال في مكتب ــ وا�شح اأن المكتب جديد ــ الطاولة من نوع األومينيوم غرفة 

اق لها قاعدة حجرية من جهة الي�شار، ومن القاعدة يرتفع عمود ب�شكل 
ّ
بر

ملتٍو يحمل �شطح الطاولة البي�شوي. على الطاولة �شا�شة كمبيوتر م�شطحة. لوحة 

مفاتيح ال�شلكية بت�شميم ''منيمالي�شت''. اأمام اللوحة �شورة في برواز، لرجل في اأوائل 

االأربعينيات يتو�شط طفلين، اأحدهما في الثامنة واالآخر في العا�شرة، جميعهم يبت�شمون 

ب�شكل مبتذل، ب�شمة تعّبر عن عائلة �شعيدة بالغ�شب. اإلى جانب لوحة المفاتيح هاتف 

مكتبي �شخم، وبقربه على الطرف االأيمن مجموعة من الملفات.

 مر�شع طرف كل ظفر منها 
ّ
وراء الطاولة تجل�س الموظفة؛ طالء اأظافرها ليلكي

بحبات لوؤلوؤ مزيفة ــ هذا اأبرز ما في الموظفة ــ في اأواخر ثالثينياتها، تلب�س قمي�شًا 

ورديًا �شيقًا يبرز �شدرها ال�شغير ن�شبيًا، �شعرها اأمل�س، �شبغت اأطرافه بلون ليلكي 

د. تنظر الموظفة في اأوراق جمال.
ّ
ي�شبه لون االأظافر. تلب�س نظارة وا�شعة، اإطارها مور

جمال في منت�شف الثالثينيات، يلب�س بنطلون جينز و�شترة خ�شراء باهتة تغطي 

مالب�شه بقع، االأمر الذي يدل على اأنه عامل بناء.

فوق الموظفة ُعلّق مل�شق كبير ُكتب عليه بالعربية: ''البالد تت�شع للجميع''، وتحتها 

العبارة نف�شها بالعبرية.

تمر فترة لي�شت ق�شيرة من ال�شمت، الموظفة تقراأ اال�شتمارة وجمال ينظر اإليها 

بهدوء.

الموظفة: اإنت طالب �شقة 110 متر، مع اإنك م�ش متجوز. المتجوزين بطلعلهن 110، 

الم�ش متجوزين بطلعلهن ب�ش 80 متر.

جمال: ب�ش اأنا خاطب، والعر�ش ب�شهر 7، يعني كمان �شهرين.

ز..
ّ
الموظفة: ب�ش حاليًا اإنت خاطب، بال ما تتجوز ر�شمي بنفع�ش اأ�شجلك متجو

* ممثل ومخرج فل�شطيني.
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جمال: ما هو اأنا بدي 110 متر لأنو بعد العر�ش و�شهر الع�شل بدنا نيجي اأنا ومرتي ن�شكن 

فيها!!

الموظفة )تفكر(: اإنتو كاتبين كتاب؟

دُّ�ش يكتب كتاب قبل ما اآخد الدار. َ
جمال: لأ، اأبوها ب

الموظفة: بدي اأ�شاعدك ب�ش بقدر�ش. )�شمت( بتعرف �شو؟ اإ�شتنى لحظة!

)ترفع �شماعة الهاتف وت�شغط على اأحد االأزرار(

الموظفة: )اإلى ال�شماعة( �شباحو �شمر، كيفك اليوم؟ كّنك اإ�شا وا�شلة؟ عن جد؟ ولي، موت 

اأزمة ال�شير �شايرة، البلد مخنوقة..! منتاأمل اإنو �شهر �شهرين بكون الكل �شار موّزع عبالدو 

وموّطن وبتنحل.. قوليلي حبيبتي.. �شامي و�شل؟ تحوليني لعندو بحياتك اأغلبك؟ ت�شلميلي...

)ت�شع ال�شماعة وتفتح مكبر �شوت الهاتف، ن�شمع مو�شيقى انتظار، �شمت(

الموظفة: وين رايحين �شهر ع�شل؟

جمال: تركيا.

الموظفة: وين بتركيا؟

جمال: وين يعني، اأنطاليا!!

الموظفة: وين باأنطاليا؟

جمال: باأوتيل

الموظفة: عارفة، ب�ش اأي اأوتيل؟

جمال: اأنا بعرف�ش، خطيبتي اللي حجزت، حجزت اأوتيل اإ�شي اإ�شي...

الموظفة: قدي�ش كّلف؟

جمال: كّلف كّلف..

الموظفة: قدي�ش يعني؟

جمال: اأنا عارف؟ �شي 4000.

الموظفة: دولر؟

جمال: �شيكل.

الموظفة: بـ 4000 �شيكل بكن�ش اأح�شن اإ�شي، وبكون مليان عرب؛ اإحنا منرح�ش غير على 

اأوتيالت بتكّلف 3000 دولر وفوق، بت�شف�ش ول عربي.

جمال: لي�ش يعني م�ش لزم اأ�شوف عرب؟

الموظفة: بتعرف العرب كيف، بنعجقوا وب�شيحوا وبرق�شوا بالبركة...

جمال: اأنا عارف؟ يعني اللي طالع رحلة مفرو�ش ينب�شط وينعجق له؟

الموظفة: اآه ب�ش م�ش هيك!

)�شمت(

الموظفة: بتعرف �شو، ما دام عم ن�شتنى، خلينا ن�شتغل الوقت واأ�شور كل وراقك، ب�ش بدي 

جواز �شفرك لو �شمحت.
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جمال: جواز �شفر؟

الموظفة: اأو وثيقة ال�شفر، م�ش مهم.

جمال: معاي هويتي، ما جبت�ش الجواز.

الموظفة: بعرف�ش اإذا بزبط هوية، لزم جواز ع�شان نالئم الأرقام مع الملفات اللي و�شلتنا 

من كل دولة.

جمال: اأي دولة؟ م�ش فاهم!

الموظفة: م�ش مهم، اإعطيني الهوية اأفح�ش اإذا الرقم م�شجل ب�شي محل وبقدر اعتمده.

)ُيخرج جمال من جيبه هوية زرقاء اللون ــ الهوية االإ�شرائيلية ــ ويناولها للموظفة(

الموظفة: هاي هوية اإ�شرائيلية! يعني هوية البالد!

جمال: اآه، في م�شكلة؟

ا؟
ّ
الموظفة: اإنت من وين خي

جمال: من �شفورية!

الموظفة: ق�شدي وين �شاكن كنت كل حياتك؟

جمال: بحارة ال�شفافرة في النا�شرة!

الموظفة: معناه لي�ش مقدم هاد الطلب؟

جمال: �شو يعني لي�ش مقدم؟

)تنقطع المو�شيقى من الهاتف ون�شمع �شوت �شامي، وهو مدير الق�شم، يهودي في 

الخم�شينيات، يتحدث العربية والعبرية بطالقة(

�شامي: ''بوكر طوف حموداه'' )�شباح الخير يا حلوة!(

الموظفة: �شباح الخير �شامي.

�شامي: �شو في؟ ''ِبما اأني ياخول لعزور'' )ب�شو بقدر اأ�شاعدك؟(

الموظفة: ''هيتاه لي بعياه كتناه، اأفال عخ�شاف ي�ش بعياه يوتر جدوله'' )كان عندي 

م�شكلة �شغيرة، واإ�شا طلعتلي وحدة كبيرة(، بحلها وبرجعلك!

�شامي: ''ب�شيدر مامي'' )ما�شي يا قمر(.

)تغلق الموظفة الخط، تنظر اإلى جمال طوياًل، ال تدري من اأين تبداأ(

الموظفة: اأتطلع.. )تفت�س عن اال�شم في الملفات(

جمال: جمال..

الموظفة: )تبت�شم ب�شمة �شفراء( جمال.. مزبوط.. في م�شكلة..

جمال: �شو الم�شكلة؟

الموظفة: اإعطيني المجال اأ�شرحلك لو �شمحت..

جمال: تف�شلي.

الموظفة: بعد الم�شالحة.. اجتمع المجل�ش الوطني العام، اللي ا�شترك فيه ممثلين عن اليهود 

وعن العرب ع�شان ي�شيغوا التفاق التاريخي النهائي.. ولما و�شلوا لمو�شوع العودة، وطبعًا 
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ر حق 
ّ
مو�شوع العودة كان اأكتر مو�شوع ح�شا�ش، اتفقوا في الآخر على اإنو للفل�شطيني المهج

العودة لأي مكان بفل�شطين التاريخية، واإنو الدولة الجديدة ملزمة بتوفير اأماكن �شكن للعائدين 

بالقرى والمدن اللي تهجروا منها. وبما اإنو اأغلب القرى المهجرة تدمرت على اإيد الدولة ــ 

ال�شهيونية طبعًا ــ اأقامت الدولة ــ الجديدة ــ م�شروع اإعمار القرى المهجرة وتوطين ال�شكان 

الأ�شليين فيها... والتفاق هاد..

جمال: اإنتي لي�ش عم ت�شرحيلي كل هاد؟ ما اأنا عارف! ع�شان هيك اأنا مقّدم الطلب، اأنا من 

�شفورية!

الموظفة: خليني اأكمل لو �شمحت... التفاق كان وا�شح اإنو بحّل م�شكلة الالجئين وم�ش 

المهجرين!

جمال: نعم؟

الموظفة: الالجئين هّني اللي خالل فترة حكم ال�شهيونية كانوا خارج حدود الوطن، 

رين هّني الالجئين داخل حدود الوطن.. ع�شان هيك، وبما اإنو المهجرين بقيوا في 
ّ
والمهج

الوطن خالل الحكم ال�شهيوني، وبعدهن موجودين لليوم في الوطن م�ش م�شمولين في خطة 

التوطين، لأنهن مواطنين اأ�شاًل، ومكان �شكنهن في البالد..

مونا اياه عالتلفزيون اإنو م�شروع ال�شالم النهائي..
ّ
جمال: ب�ش اللي فه

الموظفة: الم�شالحة..

جمال: نعم؟

الموظفة: الم�شالحة التاريخية، م�ش �شالم

مونا اإنها 
ّ
جمال: الم�شالحة التاريخية يا �شتي، م�ش مهم، المهم اإنو في هاي الم�شالحة فه

ة واإنو تحل م�شكلة الالجئين.
ّ
جاي تعمل عدل مع الفل�شطيني

الموظفة: بال�شبط هيك.

جمال: طب ما انا لجئ.

ر.
ّ
الموظفة: اإنتي مهج

جمال: �شو الفرق؟

الموظفة: �شرحتلك اياها، اإنت بقيت هون، والالجئ ما بقي�ش هون، واإ�شا بحقّلوا يرجع 

والدولة مجبورة تالقيلو حل توطين.

ي لجئ، لأنو جاي من عين الحلوة، واأنا م�ش لجئ لأني �شاكن 
ّ
جمال: يعني محمد اإبن عم

بال�شفافرة، مع اإنو اإ�شرائيل طّلعت اأبوه واأبوي من نف�ش البيت؟

الموظفة: الدولة ال�شهيونية، م�ش اإ�شرائيل!

جمال: �شو الفرق؟ م�ش فاهم!

الموظفة: بالم�شالحة التاريخية، اتفقوا في المجل�ش الوطني العام.

جمال: )يعلو �شوته( بعرف بعرف، بعرف اإنو هاي البالد �شار اإ�شمها فل�شطين �شحطة 

اإ�شرائيل، بعرف بعرف منيح.. �شو خ�ش هاد باللي عم نحكيه م�ش فاهم اأنا!
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الموظفة: لو �شمحت خلينا نحكي بهدوء، هاي م�ش ور�شة عمار، هاد مكتب حكومي!

جمال: ناديلي المدير تبعك، )ي�شرخ( نادي المدير تبعك قبل ما اأهينك!

)الموظفة خائفة، ت�شغط على زر الهاتف، ن�شمع �شوت مو�شيقى، ثم ن�شمع �شوت �شمر(

�شمر: اآه حبيبتي؟

الموظفة: خّلي �شامي ييجي عندي عالمكتب �شروري.

�شمر: �شو في؟

الموظفة: بقلك بدي �شامي �شروري.

)تغلق الهاتف. تنظر اإلى جمال الذي يبدو اأنه لن يهداأ قريبًا، تخف�س نظرها عنه نحو 

بع�س االأوراق(

جمال: طبعًا، اإنت �شعب تحّلي المو�شوع، لزم تنادي المدير اليهودي!

الموظفة: �شو خ�ش يهودي بالمو�شوع، �شامي المدير!

جمال: هاد المو�شوع بعينه، اإنو المدير! اإنو اليهودي بعدو هو المدير.

رت و�شامي مدير م�ش لأنو يهودي.
ّ
الموظفة: البلد تغي

جمال: لأنو اإي�ش لكان؟

الموظفة: بنفع�ش تحكي هيك لما رئي�ش الحكومة �شار عربي.

جمال: ورئي�ش الدولة يهودي.

الموظفة: ب�ش تقا�شموا ال�شالحيات النُّ�ش بالنُّ�ش.

)يدخل �شامي(

�شامي: ''ما كوريه؟ عود اإحاد روت�شيه لخزور لبايت همكوري �ِشِنهرا�ش'' )�شو في؟ كمان 

واحد بدو يرجع على بيتو المهدوم؟(

جمال: ''لو! اإحاد �ِشروْت�شيه لحزور لكفار �شيلو'' )لأ، واحد بدو يرجع عبلده(

�شامي: بتحكي عبري؟ من وين الأخ؟

الموظفة: من ال�شفافرة، من النا�شرة!

جمال: من �شفورية، �شاكن بال�شفافرة!

�شامي: ''بوئو نراجاع كولم'' )خلينا نهدا �شوي(

جمال: بنفع نحكي بالعربي ما دام ح�شرتك بتحكي عربي اأو مفرو�ش تحكي عربي في 

هالبلد؟

ل احكيلي �شو الق�شة؟ �شامي: طبعًا طبعًا، ف�ش اأي م�شكلة، بالعك�ش! )�شمت( تف�شّ

جمال: ف�ش ق�شة، في توطين لالجئين في قراهم واأنا بدي اأتوّطن في قريتي، في م�شكلة؟

�شامي: مبدئيًا ف�ش م�شكلة، ب�ش تقنيًا في.. بعد اجتماع المجل�ش الوطني العام..

جمال: بعرف بعرف، حكتلي الأخت قرارات وُخطط المجل�ش الوطني العام.. هاد كّلو ما 

بعنيني.

الموظفة: كيف يعني ما بعنيك؟
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جمال: لو �شمحت، م�ش اإنت ناديتي المدير لأنك م�ش عارفة تحّلي المو�شوع؟ اإعطي مجال 

هو يحلها!

الموظفة: لو �شمحت احكي معي باأدب.

�شامي: لو �شمحتوا خلينا رايقين! )اإلى الموظفة( خّليني اأحكي اأنا مع الأخ...

جمال: جمال.. جمال بكر.

�شامي: اأهلين خيا جمال، اأنا �شامي.

جمال: بعرف!

�شامي: اأخي جمال، اإنت وح�شب القرارات واتفاق الم�شالحة النهائي ما بطلعلك ترجع على 

�شفورية لأنك �شاكن بالبلد وما تركتها، التوطين وم�شروع اإعمار القرى المهجرة هو ب�ش 

لالجئين اللي ما عا�شوا بالبلد خالل فترة الدولة ال�شهيونية..

جمال: فهمناها هاي، ب�ش اأنا بعنيني�ش.

�شامي: كيف يعني ما بعنيك، هاد قرار اأجمع عليه كل قيادات ال�شعبين، وهو ملزم اإلك متل 

ما هو ملزم اإلي.

رت من قرية وبتقدر�ش ترجع عليها؟
ّ
جمال: ملزم اإلك؟ كيف يعني؟ ح�شرتك تهج

ب منهم حقهم على هاي 
َ
ح

ْ
�شامي: م�ش الق�شد، ب�ش يعني متل ما اليهود ملزمين بقرار ِب�ش

البالد واأف�شليتهم فيها، كمان الفل�شطينيين ملزمين بالقرارات اللي بتخ�شهم.

جمال: اأنا ما بتخ�شني هاي القرارات.

�شامي: اأخي جمال.. اإحنا موّظفين، ف�ش عّنا اإمكانية نوطنك، هاد غير قانوني. اأنا فاهم 

�شعورك ب�ش..

جمال: اإنت فاهم �شعوري؟ عن جد فاهم �شعوري؟ �شعور �شو اللي فاهمو؟ �شعور �شو؟ �شعور 

ينو حارة من مدينة بتعّدك لجئ كل عمرك؟ �شعور اإنك من 
ّ
م لجئين م�شم

ّ
اإنك تخلق في مخي

ب عالبلد تبعتك 
ّ
بلد بتبعد كم كيلومتر عن الحارة اللي �شاكن فيها، واإذا فكرت مرة بحياتك تقر

بتهموك بالتعدي على اأرا�شي الدولة؟

رت القوانين!
ّ
الموظفة: اليوم تغي

جمال: )يتجاهلها( �شعور اإنك م�ش تابع ول لمحل؛ ول لمحل، لأنك في البلد اللي �شاكن فيها 

اإنت لجئ وبنف�ش الوقت بلدك ممنوع تفوتها؟

ا الو�شع م�ش هيك؟
ّ
الموظفة: اإ�ش

جمال: )يتجاهلها( بدي اأحكيلك هال�شغلة.. اأبوي كان عامل ب�شيط، معّلم عمار، ب�ش الحظ 

ر دار كبيرة، عّلمنا اأنا واإخوتي في 
ّ
حاَلفو و�شار مقاول، و�شار معو �شوية م�شاري، عم

الجامعات، عّلمني مهند�ش...

الموظفة: )تنظر اإلى مالب�شه المت�شخة با�شتهجان(

جمال: )اإلى الموظفة( نعم يا �شّتي اأنا مهند�ش، مع اإني ما كن�ش بدي اأكون مهند�ش، ول مرة 

قت اأفكر �شو بدي اأ�شير ب�ش اأكبر، لأنو اأبوي كان مخطط 
ّ
فكرت اأكون مهند�ش، اأ�شاًل ول مرة لح
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كل اإ�شي، واحد مهند�ش، واحد محا�شب، واحد دكتور، ووحدة معلمة.. وهيك �شار، كلنا �شرنا 

�شو اأبوي كان بدو ايانا ن�شير. تخرجنا وا�شتغلنا، وعملنا م�شاري، وبنينا بيوت وا�شترينا 

�شيارات، وخبينا دولرات ودهب للنكبة الجاي.. اإخوتي تجوزوا وخّلفوا، واأنا لحقهن... ب�ش ول 

مرة تهّنينا باإ�شي. وكل الوقت كنت اأ�شاأل حالي، لي�ش في �شعور بعدم الر�شا مغّلف العيلة 

ة فهمت.. لحد قبل �شنة، اأبوي كان عم بموت.. نادانا وقال ب�شوت بارد بدون ول 
ّ
دايمًا.. ول مر

حبة �شعور.. قال: ''يا ولد.. لما اأموت بتجيبوا َكم �شطل تراب من �شفورية بتحطوهن على وجه 

القبر بجوز اأرتاح بموّتي''... )�شمت( هاد ال�شعور انت بتعرفو؟ يمكن ح�شرتها بتعرفو، ب�ش 

بدها�ش تن�شغل فيه.. ب�ش اأنا م�شغول فيه.. اأنا بدي اأرتاح كمان.. ب�شر�ش ولد عمامي من عين 

الحلوة توّطنوا في �شفورية، واأنا لأ.. واأنا بدي اأتوّطن كمان.. حّقي ل؟! زي ما هو حقهن! 

)�شمت(

�شامي: ق�شة بتق�شعر البدن! )ينظر جمال اإليه بنظرة حادة معناها ''ال تلعب معي''( اأخي 

جمال، اأنا فاهمك.. جد فاهمك.. الإ�شي الوحيد اللي بقدر اأعملو معك هو كتير قريب على طلبك، 

ب�ش م�ش بال�شبط طلبك!

جمال: بدي�ش اأ�شمع!

�شامي: اإنت حر!

الموظفة: اإ�شمع، �شو ب�شير عليك؟

جمال: )بعد �شمت( اإحكي!

�شامي: اإ�شمع.. بعد الم�شالحة التاريخية، والتفاق النهائي، في مجموعة من اليهود.. كيف 

رة، 
ّ
بدي اأحكيلك اياها؟ ما عجبهم الو�شع، وبالذات النا�ش اللي �شاكنة على اأرا�شي قرى مهج

فقرروا اإنهن بدهن يتركوا ''المو�شافيم'' )الم�شتوطنات( اللي �شاكنين فيها ويروحوا على تل 

اأبيب؛ حيفا؛ هيرت�شليا؛ وما �شابه.. اإ�شا من هادول النا�ش في كتير من ''ت�شيبوري''...

الموظفة: اإ�شم الم�شتوطنة التي قامت على اأنقا�ش �شفورية.

جمال: باللـه جد؟ عم ت�شرحيلي اإلي؟

�شامي: المهم، كتار من ''ت�شيبوري'' تركوا بيوتهن؛ الدولة ع�شان ما تعمل �شجة من 

المو�شوع وي�شير حكي اإنو اليهود ما بدهن ي�شكنوا مع العرب واإنو الحل م�ش حقيقي وم�ش 

ق، ا�شترت منهن البيوت، باأ�شعار معقولة كتير...
ّ
ممكن يتطب

جمال: )يفهم اإلى اأين يجري الحديث( طيب؟!!

�شامي: ''ت�شيبوري'' تقريبًا فا�شية اليوم، فيها 3 اأو 4 بيوت م�شكونين ب�ش..

جمال: طيب؟!

�شامي: الدولة م�ش عارفة �شو تعمل مع البيوت، وفي فكرة اإنو ينعمل ''بايلوت''...

جمال: )مقاطعًا( م�شروع تجريبي!

�شامي: وعم تفح�ش اإمكانية توطين عرب فيها.. يعني اإذا بّدك، ممكن اأفح�ش اإمكانية اإنك 

تاخد دار في ''ت�شيبوري'' بدل �شفورية..
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جمال: �شو عم تحكي اإنت؟ �شو �شرلي �شاعة بحكيلك اأنا؟

�شامي: اأنا عم اأحاول األقيلك حل للمو�شوع.

جمال: بدك اياني اأ�شكن بم�شتوطنة قامت على اأر�ش عيلتي؟

�شامي: ب�ش ما هي بّطلت م�شتوطنة، بعدين م�ش اأرا�شي ''ت�شيبوري'' هي اأرا�شي �شفورية 

بالأ�شل؟ )�شمت( اإذا بت�شكن هناك، هيك بتكون حققت كمان خطوة بالعودة!

الموظفة: على فكرة ''ت�شيبوري'' بتهبل!

جمال: )م�شتهتراً( باللـه جد؟!

الموظفة: اآه عن جد، بعدين ''ت�شيبوري'' كل بيت لحاله، م�ش ''�شيكونات'' )م�شاكن جماعية 

منظمة(، يعني بكون عندك بيتك مع جنينة ن�ش دونم، غير اإنك بتطل على �شفورية من فوق.. 

)يهز �شامي راأ�شه موافقًا فتتحم�س الموظفة(، غير اإنك بترجع عند حماك مع دار اأقل اإ�شي 220 

متر.. بعدين اإنت فاهم �شو الحالة ب�شفورية؟ النا�ش على بع�شها.. وبتعرف كيف العرب اإحنا.. 

فو�شى وقيامة قايمة.. بدك تعي�ش بمخيم لجئين اإنت؟

جمال: بتعرفي اإنك عن�شرية خيتا؟ ب�ش عن�شريتك غريبة، عن�شرية ذاتية خلينا ن�شميها...، 

يعني لزم يدر�شوها بالجامعات!

)يقطع �شامي الحديث(

ا.. فّكر بالمو�شوع منيح.. واأنا بفح�ش الإمكانية، 
ّ
ح عالبيت اإ�ش

ِّ
و

َ
�شامي: اإ�شمع اأخي جمال، ر

مع اإني متاأكد اإنو راح تزبط.. ومنحكي يوم ال... اي�ش اليوم؟

الموظفة: الإثنين.

�شامي: الإثنين.. معناتو منحكي يوم الأربعا، واإذا اإنت موافق، كيف بحكوها بالعربي؟ على 

بركة اللـه!

)�شمت طويل(

جمال: ب�ش في �شوؤال.. واذا اليهود اللي �شاكنين في ''ت�شيبوري'' عملوا م�شاكل اإنو عربي اجا 

�شكن عندهن؟

�شامي: )مفكراً( اتركها للدولة.. منحلها هاي.. بعدين ما اإنت عارف ''تل اأفيف تاميد تهيي 

�شام'' )تل اأبيب دايمًا راح تكون موجودة(.. مندبرهم!  


