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عواحد!فىإلطقت(،ندارصفاراالتا!الانباءفىجاء)

بانهـبعض!واصبببا!اجمطءالى

ة-يوزيروهو،بولمئؤلفىمكتبحجوة:المنظر

.نتخبلىانتستطيع.أورو؟تندمالدول(ح!ى

تأفونوجوديعنيناولكن،مناسبا"راهالديإلاثاث

.الحجرةركنفيمطقةومدفأة،.المكتبعلى

حائظبساعة.نحديدهيمكن،بقلببللطهـر4بعد:الوفت

الصدرفيبابيفتحثم،خاببةا!حجرةعاىالستاريرمع)

قصرعجوزرجلوخلفهرسميةثيابفيالخدمكبيرفيدخل

يتنحى.التليفونشركةبعمالخاصةثيابايرتديالقامة

لهاثقيلةخطواتفيالمهـتبالىالتلي!فونعاملفيسيرالخادم

رقما(ويديرالتلمفونسماعةيرفع.مسموعوقع

!..حسن..؟اـ..نعم.!.هللو.!.هللو-العامل

كبير،الذقيلةالخطواتنفسىفيويخرجالسماعةيصع)

بعضترتيبفيويأخدلحظةبعديعودثمخلفهيخرجالخدم

احدىيرمسك.بفمهيصفروهوصغيرةمائدةعلىالمجلأت

المجلةيفتحثم،باهتمامالغلافصورةالىويتطلع(لمجلات

س!بدةوهي،الوبىبر(مروبيرمدامتدخل.القراءةفيويبدأ

يدفعهعجلاتديبمقعد.نتحرك،مشاولةالستينجاورت

تقريبا(الخمسينفبمخادم

..؟بعربوليعدألم(الخدملكيبرا-روبرمدام

..اليوميتأخرربماالسعادةصاحب..شبدتيياكلا-الخادم

..!انجلترابسفيرسيجتمعانهالصحففيقرات

..؟وكربستين-روبيرمدام

صحبةفي؟لجدبربالمعرضعلىلتتفرجالسيدةخرجت-الخادم

!..ولفريدالسيد

.؟".بالطبعانطوانالصغرومعهماإ!0.ولفربد(بضيق)-روبيرمدام

..!الحديقةفييلعب؟لصغبرالسيد..سيدتيياكلا-الخادم

بالمقعدفيدفعلخادمهاتشير)..؟(لشديدالبردهذافي-روبيرمدام

..؟المدفاةتشعللملماذا(المدفأةجوارالى

ساتلمينالانشعل!الن..سيد.فييا؟لجديدةالوقودقيود-الخادم

0.!المساءفي

؟اكذلكأسي!0.البرد"ناناوأموت!روب!مدام

يعبد)!سيدتي؟الحكومة!عليما!أنها(كتعمهيهر)-(لمحح!د!
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وأسرعوافزع،الثاسفأصابأصابهالخللأوروباأص!

(الشوارعفىعصبيبيار

.(مكانهايضعهاثمالمجلةفبمالغلأفصورةالىالنطر

؟ا..جديدعددإ..المجلةهذهما-روبيردام

يدهيمد)إ..ناصرعنمقالىهيه..سيدتييانعم-الخادم

اليها(بالمجلة

على.قادرةأعدلم(خادمهاالىتشر)..لجورجاعطها-روبيردام

صورةأرىرعني..انتطر..أو0.الصغبرةالحروفقراءة

تحتها(ماتقرأثمالصورةالىوتنظرالمجلةتأخذ)..ناصر

وتنظرالمجالةتفتح).الثالثةالحربمنالعالمانقذناصر

لي؟قرأأتئاولهالخادمهاثمالصفحاتاحدىفيقليلا

.0!جورجياالمقالهذا

ناالاالخيمةالدوليةللاحراثالمراقبيسعلا(يقرا)-جورج

مقد.المتحدةالاممقراراتمنناصرالرئيسموقفيسجل

يقولهاانيستطيعوكان.منهبكلمةمعلقا؟لعالممستقبلكان

الحديثةالحضارةوتدخل،العالميةالحربنرر؟نفتشتعل

تقدممناحررتهماكلالقضا?يىفهيكوردريافرنا

..علميةواكنشافات

!لا..لاالحربستاكلهااتىالارواحوملايين(مقاطعة)-روبيردام

الحرب!يروبرتولديفقدتلقد؟الخسائرمنيعدونها

..الثانيةالحربميبولولدبماافقدوكدت..الاولىالعالمية

..الجستابوأخذهعندما

..الماصيةالحربفيولدافقدتسيدتيياوانا-جورج

إ..جورجياذلكأعلمانني..نعم-دوبببردام

سببالهاا!هملا...اشعالهايريدونالتيالحربهذه-الخدمبر

..الاممهيئةفىبولسيديخطبةقرأتلقد.إ...سيدتييا

إ.إالحرباشعاليريدلماذ،؟فهملمذلكومع..مرتينوقراتها

..؟..روبرتاخاهأنسي..إ..شقيولد(نه(غضبفى)-روبيررام

الملايين؟صحابمنالجدداصدقاوهافسدهلقد

00!ايرضاالخاصةالطائراتواصحاب-!ورج

السيدامثاليقتنيلماذاافهملااننيسيدتيياالحقفى-الضهـمبير

ؤرريبينما..خاصةطائرات..ميشيللكونت1و..ولفريد

8...مةالمدر!الىقدميهعلىميلنصفيقطعمعلألويس

؟..الآنمحوهكم..)؟..ولددلويمسسروبودام



فىيبتسم)..انطوانالسيدعمرفى(نه..عاماعشراثنا-الخدمكبر

..!سيد.نيياايضاوعفربت(رقة

أنطوانزالأما..إ..السنهذهفىكذلككلهم.؟..مثله-روبرمدام

..!شديدفالبرر..البيتيدخللهقل..؟..الحديقةفى

إ..ردضولكنه..مرةمناكثرسيدتيياحاولت-الخدمكير

.؟!.رفض-روبرمدام

!..الذريالربرليطاردانهقالى(يبتسم)سيدتييااجل-الخدمكبر

.00جورجيااليهخذنن،بنفسياليهساذهب..حسئ-روبيرمدام

ربفع).0!البردهذافىصحتهسيوذي..إ..العفريت

يسمع..الحديقةعالىيطلجانبيبابالىمقعدهاجورج

؟لصدربابيفتح-انطو؟نعلىمناديةالخارجمنصوتها

سماعة.ويرفعالمكتبالىيتقدم..التليفونعاملويدخل

البابنحوويتجهالسماعةيضعثم،رقماويديرالتلفون

..(.خارجا

..؟عملكمنانتهيتهل-الخدمكيبر

لهيخرجثم..صمتفى(ليهينظرالتليفورعامل)

فىيشيعهالخدمكببر.البابمنويخرجتحد!لسانه

الجانبي.البابمنوجورجروبرمدامتدخل.حنق

علىلعبةيدهوفىالبقاررعاةملابسفىانطوانوخلفهما

المسدسمصوباالخدمكبيرنحويجري.مسدسهيئة

.(صدرهالى

..؟الشجاعالفارسايهاقتلتنيلماذا...51(مبتسا)-الخدمكير

إ..واحدةبرصاصةقتلته...

؟.الشجاعالفارس؟يها-قتلتنيلماذا...آه(مبتسما)-الخدمكبير

لحويجري)..سكوتراندولفيفعلكما..؟..قتلتكلماذا-انطوان

(4الحدقيباب

لالكملت..إ..هناتعال..إ..انطوان(بهصائحة)-روبرمدام

..!الحديقةالىتخرج

وسأنمتطره..جدتيياقادمالذريالرجلمحتجا(ويقول)يقف-انطوان

إ..لاقتلهالانسجارخلف

خذه(الخدملكيبراغرفتكالىاذهب...ولديا؟همد-رويرمد(م

يتدمر)...(لحديقةالىيخرجتدءولا..غرقنهالى

(الخدمكبيروخلفهالصدربابمنويخرجيطيعولكنهانطوان

.!العرائسمنبدلابالمسدساتيلعثون..العفاريتمنجيل-روببيرمدام

..المقالبقيةلياقرا..؟..جورجياالمجلةائ00.

علىالدمارستجلبالقادمةوالحرب(ويقراالمجلةيفتح)-جورج

بمغامراتيقومونالؤينواولئك.معاالمهزوموعلىالمنتصر

لمالحقيقة5وهذ.للخطركلهالعالميعرضونانماعسكرية

..اسبوعينمنذ؟لاممهيئةفىوقفعندمابولوزيرنايدركها

(وفتورضيقوجههعلى..متعبا..بولالوزيريدخل)

؟..جورجيالاميعنىتقولماذا-بول

اقرآكنتانما..السعادةصاحبيا(اعتذارفىينحني)-جورج

..مقالالها

..؟عني-بول

!..ناصرعنبل-رويرمد؟م

يتحدثونلاالجميع..!..ناصر..ناصر(انفعالفي)!بول

صه-)66-

..؟ايضاالمجلةهذهتقولماذا..إأ..الرجلهذاءنالا

الحربمنالعالمانقذناصر(ويقرأئجلةايأخذ)...ارني

الناسهولاء(غضبفىالارضعلىبالمجلةيلقي)...التالثة

الامملقراراتنامرقبوليعدوبئ...الامورفهميحس!ونلا

لبلأدهانقاذاقبلهاانهيتجاهلونانهم...جليلاعملاالمتحدة

..إ!الحربمنللعالمانقاذالا...الاحتلالمن

يقاتلونكانواالمصريينانيقولونولكنهم.0سيدييامعذرة-جورج

منطقةاحتلالعنيعجزونالحلفاءجعلمما..اصرارفى

.ا!0السويى

الىيسر)...الانباءهذه.نصدقلا..جورجياهراء-بول

بلد...وفرنسا...؟لبحارسيدة..انجلترا..(مكتبه

..؟إ!السويىاحتلألعنتعجزان...بونابرت

المقاومةهذهبورسعي!قاومتهماذنلمادا..سيديياعفو؟-جورج

...؟صغرةساحليةمدينةأعلمماعلىوهي..الطويلة

ذهبوا..غرليسالتصرفيحسنوالملانهم(انفعالىفى)سبول

بورعلىالقواكانو(لو..جنديالفوستينبمائةللغزو

...المقاومةاستطاعتلما...مثلاالفخمسمائةسعيد

...قائماجداراميهئيتركونلا..الوجودمنيزيلونهاكانوا

والتقتيلالتذبيحيعملونو(حد..انسانعلىفيهايبقون.لا.

..المزعومينالشرفىابطالفى..(بسخرية)..فى

دهشة(فىاليهايتطئع)إ....إبول(غضبفىصائحة)-روبببرمدام

الارواحلهذهألشر..الدما،وشاربيكالسفاكينتتكلمانك

؟.عندكوزن

الابيضالرجللاحتفاظالوحيدالسبيلهوهذاان....وزن-بولى

!..بتفوقه

.؟ا.الدماءوسفك..بالقتل-روبيرمد(م

تفكرينولا...المعريينبارواحكصراتهتمينانت(منفعلأ)-نجول

الغتكاناودحقيقةهناك.!!.ديسمبرفىالمطقةالمدفأةفىهذه

حياتهبمستوىيحتفظانالابيضللرجليقدرلن...اليها

العالم.سيادتهنسبيلفييقانل(نيئبغي..بالسلاحالاالراهن

الابيض؟!الرجلعليهيسودعالماالثالثةالحربستبقيوهل-روبرمدام

؟..كذلكاليسي...؟.الذريةالقنابل.إ...تعنينماادركانا-بول

عشرين..ملايينعثرةالقنابلهذهستقتل..حسن...

ماولتدمر..تشاءعددبأيلتفتك..ثلأثين...مليونا

فىسيد؟الابيضالرجلسيبقى..ولكئ...المونمن.ندمر

..ثانيةالمصانعسيشيد..تهدممابناءوسيعيد..النهاية

....سيبني

0...إكلامكمنبالخجلاشعرانا..بول(مقاطعة)-روبيرمدام

كنت...93سنةالنازييهاجمكانالذيبول(نتلست

..الآناما..؟لحربفى(خاهفقد..فقراشاباايامها

..عرقفيكيهتزاندونبالملايينالضحاياعنتتحثفانت

كنت.0.تغروااصحابكخى..بولياكذراتغرتلقد

وهولاء..الماضيةالحربقبلوالفقراءالعمالتصاحب

...الوزارةالىثبم...البرلمانالىحملوئرالذينهمالناس

..السلاحتاجر..ولفريدالسيدامثالتصاحبالآنولكنك

ا!..ةمناجمصاحب..ميشيلوالكونت



!..الحديثقىاصدقائيتقحعيلا(مقاطعا)-بول

...هولاءاعدقا،كاحبلااننيتعرفأنت(محتدة)-روببرمدام

...ولفريدالسيدهذاوخصوصا..بولياغيروكانهم

..!الميتتينساقيفىحتىبدنن..فىالرعشةتبعثنطراتهان

سياستيفىلهملادخل..بالموضوعلاصدقائيشأنلالكقلت-بول

!..كوذير

؟..تقولمماانتاواثق-رويرمدام

باناومنانني..غيرانهم..لاانني..ان(مرتبكا)-بول

ناعليهوينبغي..بالزوالمهددةالابيضالرجلسيطرة

!.عالميةحرباخاضولوحتى..بهايحتفظ

يعيشانيمكنالا...؟.بوليابالسيطرةيحتفظولماذا-روبرمدام

..؟!وسلام؟خافى(لناسبقيةمع

..في..والاسواق..و(لمطاط..والبترول..؟..وسلأماخاء-بول

سيطرةاليهادتماأرأيت(المططة؟لمدفأةالىينسر)

..؟هـالسوشقنالعلىناصر

قال..الابيض(لرجلوجهفىبوليا(لقناةيغهقلمناصر-روبببرمدام

فهي..منيتسلبهالاولكن..تشا،كماالقناةاستعملله

!..حفرتهاالذيوانا...ارضيوفى...قنا.ني

قبلواالحلفاءانكثرالهأسفتمما....؟هقناته(حقدفى)-بول

أشعلواولو..النهايةحتىيقانلواانيجبكان..1لانسمحاب

!..هـلثالثةالحرب

..حقيقتهاتدركلا؟نك..!بوليامخيفشيءالحرب-روبيركدام

؟لحربفىروبرتاخاكفقدتعندمااحسسعتهالذفيالالم

عندما...نفسكوانت..تتصورهانيمكنكلاالاولى

ثلاثةواعتقلموك..الثانيةالحربفىالجستابوأخذك

..زوج!تكوكريشنين...انااعافيكنتماأتدرك..شهور

..؟وحدنا...الموحشةالشتاءلياليفى

..تلاتنىروبرتعلىحزنكإ...0الآن(نتهىهذاكلولكئ-بول

بالبلادنزلالذيوالدمار..كريستينوالىاليكعدتوانا

...مصانعنا..شيدناهامدننا..ازدهارالى.فحولقد

ممانجبرانسيءكلوعاد.0زرعناها...حقولنا...بنيناها

..!الثالثةالحرببعدايضاسيحدثماوهذا..كان

التيبالارواحتعبألاكنتواذا..تهدمماستبنيكنتاذا-روبوووام

وفى..ستفسدالتيالئفوسفىستفعلفماذا..ستفنى

شيءكلتدمرالحربان..؟..ستدمرارنيالعلياالمئل

..إ!بولياالانسانجةالنفسفىنبيل

؟الكلأمبهذاجئتينةمنادريلست.؟.نيبلشيءكل-بول

انفعالفىيدهبقبضةالكتبيخبط)..حالأيءلى

فانني..والفرنسيينالانجليزمكانكنتاننيلو(وحماس

الانذار..صفاراتتنطلق)..سأقا...ساقاتل..ساقاتل

..(ذعرفىجورجينته.كلامهيقطع...

..؟2هذمعنى..ما-بول

..!سيديياجويةغارة(فزعفى)-جورج

!.حربفىلسطا.؟...ولماذا(؟نفعالفىيقف)--بولى

؟..يدريمن(ذهولفى)!روببرمدام

يركنولم..لممامحةمنذالافجليزبم!السفيرمعك!ت(اضصابفط)!بول

..!الحرباحتمالالىيشيرماهناك

!..احديتوقعهالاعندماسيديياتقومالحربان-جورح

؟ندلاعمنيمنعماثمةفليس..تنرارةهناكدامتما-رويرمدام

...!الحر.بق

الثارع(فىالناستجمهرءلىيدلوضجيجلغظاصواتترتفع)

..!سيديياالسويسفىوالشرارة-جورح

تزيح،النافذةجوار(لىمقعدهافيدفعلجورحتتنر)-روبيرمدام

الفقراء.العمال..الشعبهوهذا...بولياانظر(الستار

؟الحربغلىيرغمونلماذا..فنىفىوكلهم..اتناهـعفىلهم3

يريداحدلا..؟..يحاربوهحتىناصرلهمفعلماذا...

إ..0(لحرب

وائتىانا.ءبعدالعربتقملم..حالايعلىقلق(فى)-بول

...ذلكمن

الوجه(مصفرالخدمكبيريدخل)

هاجمواوالاعداء..الحربأعلنت..سيري0..سيدي-الخدمكبر

...الثلاد

..؟الاخباربهذءجئتاينمئ(غضبفى)-بول

.0سيديياذلكتقولالناسكل-الخدمكيبر

..الحربتعلئلم..كذبهذا..ابدا.-بول

السويسفىالانجليزفعلكما..اعلأندوناشتعلتلقد-الخدمكبير

مضطربا(يخرح)..سيديياذلكتقولالناس

..!الجبانللاحمقيا-بولى

ا!.يموتانيحبلاالذيللانسانيابل(نئرودفى)-رويرمدام

!..الحرباعلن..إ..ابيياالذريالرجل!صائحايدخل)-أنطو(ن

..!ابيياالحرب..

الكلامهداالى.نسمعلا..؟..هذالكقالمن(حدةفى)-بول

..!ثيئاتخفلا...لفارغ1

فاهيفعر2الكنملأمءئالوزير،كف..مدافعصوتيسمع)

..(ذعرفى

..إ!مدافع..؟.سيدييااتسمع-جورج

احفا..؟..ههذامعنىما..ولكن..إ..مدافعانها..نعم-بول

..!معقولغر...؟أالحربقامت

فزعا(؟ردادوقدالخدمكببريعود)

نا..ميدانمدامعانها..سيريياالمدافعاسمعت-الخدمكمبير

،اضطرابفىيخرح)..!العاصمةمناقتربتالاعداعجيوش

،الثابالىيرتدثمالنافذةالىيتحركجورح،الو3ويسود

(لتلفونالىيسرعبول،بيديها؟لمقعدعجلاتتدلمحعرويرمدام

رقما(ويديرالسماعةيرفع...

..!صحيحاهذايكونانمستحيل(لنفسها0.إ..-هللوبول

السماعة(يضع)..إ..هللو...،التلفونفى)

هل..إ.الجينسقيادةاسأل..؟..التليفونتركتلماذا-روبيرمدام

؟..مشغولالخظ

كان(رقمايديرر)..ادري(لستثانيةالسماعةيرفع)-بول

..إ..حقاعجيبهذا..هللو..هللو..يتصلواانيجب

ليرفعها(يعودثم...السماعةيضع)!.يعمللاالتليفون

!..دهاههاد(...



..سيديياالتليفونيةالخطوطدمرواالاعداءانبدلا-جورج

...طائرةصوتيسمع...رعبفى(لسماعةيلقيبول)

..(واحداوقتفىالكلامفىالجميعيئدفعثمالجميعيصمت

.؟ه0طائرة...؟.هذاما..يالله-بول

!..مصيبةانهـا..؟..طائرة..سيديياطائرة(فزعفى)-جورج

يخافلماذا..؟..هذاما..ابي.إ...ابي(يصرخ)-أنطوان

!..هكذاالذريالرجلالناس

الناسملأيين...شي،كلانتهىلقد..فائدةلا..امللا-رولرمدام

...سوف

؟لا...جميعااسكتوا..أسكتوا،(نتراسةفىصارخا)-بول

السمعاناريد..؟لحظةالكلامعنتكفواانتستطيعون

طائرة(بوضوحالطائرةصوتيظهر..مفاجيءصمتيسود)

فىالجماهرصراح)..غريبشيء..بغارةتقومواحدة

رعب(فىالخدمكبيريدخل،بالجنوناصيبو؟كانهم؟لشارع

إ..ذببةقنبلةالطائرةستلقي..سيدي..سيديسالخدمكيبر

سرعة(فىدخرج)

بدفلا..بغارةتقومواحدةطائرة..إ..اخشاهكنتماهذا-بول

.ا!.ذريةغارةانها

مسدسسأحضر.؟...قادمالذريالرجل(خارجايجري)-انطوان

!..الاشعة

روبر.مدامبمقعديتشبثجورج،الجميعيتملكالفزع)

دلك(دونيحوليدهارتجافولكن،درجايفتحانيحاولبول

..عليقبضوافلو..إ..الهرب..نعم..إ..الهربمنبدلا-بولى

عصبيةفىمراتعدةذلكيكرر..بشدةالجرسيقرع)

(الحروجملابسفيالخدمكبيريدخل.شديدة

تسمع؟الا.؟.هذاما-بول

وانا..هربواالجميع..سيديياغريالمنزلفىليس-الخدمكبير

بيتيفى؟كونانيجبولكنسيدييااسف..خارجايضا

وداعا..الخوفمنماتلويسانبدلا..اولاديمع

(يخرج)...سيدييا

..؟الجميعأهرب...؟.ماذأ-بول

بولياالحربانها..طبيعيشيء..إ..وحدكوتركوك-رولرمد(م

!..نفسهلخلاصفردكليسعىانوينبغي...

لرحالةليستعد..السائقالىاذهب(؟نفعالفىلجورجا-بول

!..دقائقخلالفيالحدودعبرطويلة

بيدأور،قايخرج.الدرج!تحمنيتمكن.جورجيخرج)

هدايكرر.النارفيهاليشعلالمدداةالىويحملهامرتجفة

ة(؟لتاليالحوارخلالالعمل

..بوليااليهتسمىكنتماهذا..؟أاذنالحربهي-رويرمدام

تمتع..بهافاسعد..اشتهيتكماجاءتكلقد...الحرب

انهارمننهمكاشبع..مكانكلفيستنتشرالتيبالمذابح

لهقرارلاالذيالفناءمحيظفىلتصبستجريالتيالدماء

(لاطفالاجسادءلىالمتهاويةالجدرانبمنطرعينيكاملأ...

افرح..إ..والعجائزالشيوخفوق؟لمنهارةوالسقوف...

فىتتبالنيرانمنالسنةالااليومبعدترىفلن..بوليا

2..إ..مدينهكلفوقتنعقدالدخانمنوسحبا،مكانلل

ركنكلىفىودمار...بلدفىخراب..خراب!الا"نسيرلن

سيادةسبيلفىدلكوكل..اإ.،الجميععلىيرفرفوفناء

(النافذةجوارالىمقعدهاعجلاتتدفع)...الابيضالرجل

انها-..تصرخالتيالجماهرهره..الشارعالىبولياانهـطر

انهالولا..فعلأخرافهي..الجزارالىتساقكالخراف

..إ..اليهتساقلماذاتعرفلاكانتوان..ميمها.نعرف

،بترول؟لىدمائهاتحوبلتريدون(نكمتصرقلاانها

وان..بولياعنكاللهعفاإ....إمطاطالىواجسادها

..!عنهاللهيعفوانيمكنمماجريمتكاناظنلاك!ت

احراقفىمنهمك..ي!سمعلاىئه..يجيبلابول)

(جورجيدخل.0الاوداق

!..الآخرهوهربالسائق..سيدي-جورج

؟.كافبنزينالسيارةفىوهل...؟؟.هرب(ذعرفى)-بول

..سيديياادريلاسجورج

بنفسيافعلهانينبغيشيءكل..تدريلا..تدريلا-بول

(بالخروجيهم)...!فظيعهذا..إ..اذن

!.بولياالسيارةيقودانيسشطيعجورج-رولرمدام

..!هناسيذقىجورج-بول

..!لحطةعنهاستغنيلا؟...اننيهنايبقى-رودرمدام

لنانك(المشلولتينساقيهاالىينطر)ايضاستبقينوانت-بولى

!..الخطرةالرحلةبهذه(لقيامتستطيعي

!..؟الذريةللقنبلةالتعرضمناخطراهي-روبيرمدام

درية!قنابلهناككونلاربما..ادريلا(البابنحويتجه)-بول

على..؟..يبيدونهافلماذاالبلأدعلىاستولواداموافما

..مخبأالىبكيذهبانجورجاستطاعةفى...حالاي

استطيعولا0.الفرارمنفيهتتمكنيانمناضيقفالوقت

.(صامتةالمبنظرةتشيعهروبيرمد؟م..يخرج)انتطارك

نفسكفىالحربتدمرهنبيلشيءاولهذ؟(لحطةبعد)-رولرمدام

.0.!بوليا.

بعيداكانربما0.الضواحيفىمخبأاعرف..سيدتي-جورج

!..القذائفعن

تشبر)!سيادةبغيراليهاذهبوكيف..؟..الضواحيفى-روبيرمدام

ساقيها(الى

!..قوةذراعيفىزالما0.سيدتييااحملكاناستطيع-جورج

اذا..شكرا.0جورجيانسكرا(مرارةفىتبتسم)-روبيرمدام

فىسائتطرها..مكانايفىتحرقنافانهاالحربجاءت

..هناكالىخذنن0.افضلفهذا..فراشيوعلى..غرفتي

(الارضعلىملقاةالمجلةترى..مقعدهاليدفعجورجيتقدم)

للمرةربما..ناصرصورةارىدعني..جورجياانتظر-روبببرمدام

؟لرجلايها(الصورةالىفتتطلع،المجلةيناولها)الانجرة

نفسهمن(لابيضالرجللانقاذجهودكاخفقتلقد..الملون

فعلتولكنك..واصحابه...ابنيعليكانتصرلقد...

.إ..ابيضلستلانكربما..سبيلنائ7يمكنكماكل

!.اللهفليكافئك

كريستينتدخل.يخرجان.المكنبعلىالمجلةتضع)

.(الخارجمنالجماهوصراضأيسمع،عجلء!ىوولفربمد



الحرباناصدفىاناستطيعلا..ولفريديارهيبشيءهذ(-كريستين

..!الوحشيةبهؤهقامت

الحرب..؟..كريستينياولماذا(تتألقانوعيناهيبتسم)-ولفريد

!..رائع..جميلشيء

الخرابحربهيالثالثةفالحرب...إ..هذ؟تقللا-كريستين

..!انتامل

!0الذ!بحرب..الثراءحربهيبلسولفريد

..!ولفريدياولكن-كريستين

سئتناقش..(لمئاقشةوقتهذ؟ليس(عصبيحماسفى)-ولفريد

..!تتأخريلا..ساعةنصفبعد..طائرتي!تحبينكما

..؟ا..وبول-كريستين

.إ..و(نطوانانت؟و.0وهوانت...مقعدانالاعنديلير-ولفربد

وسيلةيع!ملن..للفرارطريقةيدبرانيشنطيعبولىول!ن

ثلاثينبعدالمطارفىسائتظركما...و؟نطونانتتعالى..

(يخرج).!اللقاءالى..؟ا..هه..إ.0دقيقة

!.ولفريديااللقاءالى(تنرودقى)-كريستين

عرقا(يتصببالوجهمحمربوليدخل...؟لصراخيعود)

الاخشيتلقد..حمدالله..؟..هناانت..كريستين-بول

..!العودةمنتتمكئ

..!هنا؟لىبيجاء..ولفريدمع-عدتلقد-كريشين

؟..باليعنغابكيف..إ..ولفريد..إ.ولفريد(مفكرا)-بول

..الوحيدالسبيلانهاطائرته..

شيئا(تدكركانمايقفثملهفةفيالتلفونالىيسرع)

على..التليفونجبةالخطوطقطعواالاعدا،اننسيت..اوه-بولى

بنفسياقودها؟نسأضطر..سيعةسيارتي؟ن..حالىاي

راساالمطادالىذهبانهبدلا..بهسألحقولكنني..بة

!.ليهرب

..نفرانعليوعرض..المطارالىذهبانه..!فعلا-كريشعين

..انت00جميعالناتتسعلنالطائرةولكئ...معه

!...وانا..روبيرومدام...وانطوان

...هناسنتركهاروبرمدام-بول

.؟2!.الاعداعايديبين..؟..تتركها(دهشةفي)-كريستين

لهمليس..مقعدةسيدةانها..؟..بهاسيفعلونوماذا-بول

...عندها

..إ!امكولكنها(استنكارفىتقاطعه)-كريستين

هؤهلمثلمناسباالوقتأترينولكئ..امي؟نهااعلمانا-بول

كريستبئ.ياالحربانها(كتفيهيهز)إ....إالعواطف

..حسن(اشمئزازفىشفتيهاتقلبثماليهالئظرتطيل-7)كريستيغ

ولكن.إ..حالكلءلىانتامكانها..!وشأنكانت

ثلاثةذات؟ؤ!ا..تركنالوحتى..لناتتسعلنالطائرة

و...مقاعد

!..انا..انطوان..انت..ثلاثةونحن(لهفةفىيقاطعها)بسول

بسخرية()..مقغداتعطيهانينبغي..ولفربدونسيت-لميستين

..!كذلكاببس..؟لطائرةسيقودالذيفهو

؟..الحلما..؟..؟لحلما...اذن-جمول

صواخويرفغع..التذيءبعصقويةمدافعصوت)يناللق

شديد(فنىينتابهبول..الشارعفىالجماهير

هناكيعدلم..؟..كريستبنياالعملما(مراخشبه!)-بول

..!طويلوقت

حربفىتشتركألم..فجأة؟نتانجكالذيالذعرهذاما-كريستين

ء!..!الآنقبل

ينبغي..إ..محتمهلاكانها..إ..ذريةحربهذهولكن-بول

..!بالطائرةيهربانقبلولفريرالىتسرعان

تتعلق(ن؟حبلا(شفتيهاتقلبوهياليه(لنظرتعيد)-كريستين

..بوليا..ولفريدمعالفرارباملكبرا

.؟2.باللهولماذ؟(ذعرئ)-بول

.؟كذلك(ليى..ثلاثةونحئ..فقظمقعدلنالطائرةفىلان-كريستين

ستبقىالذيانت؟نكواظن..هنااحدنايبقىانينبغي

؟!كريستينياجننتهل..؟هناابقىأنا،جنونفي)-بول

تعبر؟نتستطيع؟أسريعةانهاتقلألم..السيارةلديك-كريستين

01الحدودبها

وجهييعرفونفالاعداء..ضئيلةالفرصةهذهان(يصرخ)-بول

اتدركين..بعيدمنرائحتييشمونانهم00تنكرتمهما

..؟اعليفبضوالوسيصيبنيما

..!حرباسرستكون..؟سيصيبكوماذا-كريستين

مجرماني..!بلهاءياسأشمق..سأشنق(شديدكنىفي)بول

الاممهيئةفيخطبتيأنسيت..نظرهمفي..حرب

للسيطرةثالثةحربلاشعالادعوكنت؟..اسبوعينمنذ.

خارجيتهم؟وزيربهوصغنيماتعرفيألم؟لسويسإ!قنالعلى

هددفيلقد.!.واستعماري..ومتعصب..جاهلاننيقال

يقلألم..الحربقامتاذابالشنقهددفيلقد؟أتسمعين

ألم..؟هضحاياهااولسيكونونللحربيدعونالذينان

.0-.تقرأي

تفراناتريمد..؟كلههذاوراءمنتريدوماذا(مقاطعة)-كريستين

ناقررتالذيوءن؟أكذلكأليس؟ولفربدمعبالطائرة

؟اانطوانام(نا..؟مكمعالذريةالقنبلةليتلقىهناتتركه

ينبغي..اقرراناستطيعلا(عنيف؟نفعالفييتجول)-بول

وا..انت..احدكمايبقى؟نبدفلأ..؟نااهربكن

!00انطوان

فيالشارعالجماهيرصر؟خويرتفع..يقتربالطائرةصوت)

دعر(ميبيديهاويمسككريستينمنبوليدنو

لاكا..طفل..صغيرانطوان(ن..حبيبتي..!كريستينسبول

!..معييأتيانبدلا..غيريمنيعيتذىانيستطيع

يديه،منبينيديها).نجدب؟كذلكأليس؟؟ناوابقى)صائحة(-كريستين

،لفراريمكئك..الهـسيارةلديك..(لتصرفتستطيعينأنت-بول

انطوانولكئ.!.مرأة3يمنعو(لن..يمنعوكولن..بها

امه؟االست؟أايضاوابنك..ابنيانه؟ا(تفهمين!..طفل

؟أللهـلاكهنايبقى؟نأترضين

..الطائرةمعيسيركب!معيساخذه..؟هنايبقىولماذا-كريستين

تحد(فيالاريكةلىاتجلس)إ!..هناستبقىالؤيوانت

لا..كريستينيااسمعي(تلطففيجوارهاالىيجلس)-بول

..لهاتعرصالذيالخطرتددكينانك00الموقفتعقدي



امرفراريان!تدربهبنهانكقولي..؟كدلكأليس

إ!الديموقراطيةقضية..المشتركةلقضيتناضروري..ضروري

..المشكلةفيالديموقراطيةتقحملا،عنففيعنهاتدفعه)-كريستين

..!بقطعهاللديموقراطيةشانلا..رقبتكقضيةانها

الجماهرصراخيشتد.كانممااقولىالمدافعصوتيعود)

أعصابه(علىالسميطرةبوليفقد

حبل؟ن..؟!السياسيةالمناقتبماتوقتاهذا(ثائرا)-بول

ستبقين؟اأتفهمين.0!امرأةيابعنقييلتفيكادالمشنقة

..!وانطواناناوسأذهبهنا

ثورته(فبميمضيبول.صمتفيكريشنينتطرق)

لكفرصةاهيءكيعنقيلفقدأستعدادعلىاننيتحسبيلا-بول

مننحاربالتبمالعلياللمثلجوهريامرحياقي(ن..النجاة

..بولياالعلياالمثلعنتتح!ثلا(تحدفيرأسهاترفع)-كريستين

واحدشيءهناك00!لمناقشتهاالم!لمبئلوقتهذافلشى

بركوبلكيسمحلنولفريدانوهو..تعرفه؟نينبغي

!..اناينتظرنيانه..الطائرة

كثيرةمشروعاتلهفعندي00ب!س!حبانه..واهمةانت-بول

..ءساهي!..الملاينلهساجلب..الحرباثناء

يفكرانه..*نمشروعاتفييفكرلاولفريد(مقاطعة)-كريستين

أنهيريدني..يحبني(نه0أ!0؟نافي..فق!واحدشي*في

..منكالفرارعلىمعااتفقئالقد..أ!اتفهم

.(الشارعفيالجماهرصراخويعلوقويمدفعينطلق)

علىانيأظنين؟االعبثهذ؟ما..؟تحبينه(ثورةفبم)-بول

معهأ!الفرارتريدين.أ!لروجتيعشيقمشكلمةلأثراستعداد

مقعديتحرمينيلا..ولكن..(لجحيمالىاذهبيحسئ

..!الطائرةفي

الم(فيتطرق).0؟؟الطأئرةفيمقعدك(ذهولفى)-كريستين

ترينألاالل!ة..هذهفيلديشيءاثمنانه..نعمسبول

؟هذهعنقييساويانه

!..ول!ن-كريستين

نقربئقولينهالكنكل..هدهلهـنءنكفي(حدةفي)-بولى

واذهثي.0جدلااريدلا01لحطةعنقيمنالمنت!نقةحبل

إ..الطائرةمقعدساخدولكنني..شئتانالجحيمالى

مسرساويخرجمقعدهعى(وي!لسمكتبهمنيدنو،

.(نحوهايصوبه

انطوا!معالمالارالى؟ذهباناما..تختاريانالانءفي-!ول

..انواما..هناانتوتبقين

فظيع!..هذامستحيل؟اتقتلني(شديدفزعفيتقاطعه)-كريسنين

يأدى(فيبكفيهاوجههاتغطي)

شيعأي..لفى..فطيعهذاانفىمعكانا..فعلاسبول

لمإ!كريستيئياالحرب(نهاإ!فظيمغرالان

.(عجلعلىجورجيدخلثمواحدةطرقةالبابيطرق)

.(فيذهلسيدتهنحومصوباالمسد-سيرى)!..س!دي-جورج

تكلم!؟تر.بدمادا؟مادا-بول

قبلمنرسولجاء..سيدي(لحظةبينهـمابصرهينقل)-جورج

..العاجلالخطاببهذاميتن!يرالهـونت

.0هات؟..الظروفهذهفييريدوماذا؟ميشيلكونت-بسول

.المسدسيركاندونبئسنانهويفتحهالخطابيأخد)

يخرج)؟هكذا.نقفلماذا..انتاذهب.(واقفجورج

عزيزي(القراءةفيويبدأالخطابيخرجبول..جورج

طائرتي..جدوىدونتليفونيامخاطبتكحاولت..بول

لدي..ساعةربعخلالالمطارفييصفكتحتالخاصة

المسدسيضع)..للهشكرا(فرحفبميصيح)..مقعدان

حاجةفيلست؟اـلىأيت(انفعالفيزوجتهفيويصيحالمكتبعلى

!(نطوان..انطوان..انطوان(يصيح)!عشيقكطا!لرةالى(لان

البقر(رعاةملأبسفيانطوانيدخل)

؟أالنريالرجلوصلهل..!ابييانعم-ائطوائ

لتساكرمي!...بسرعةملأبسكوارتداذهب.0حبيبييالا-بول

..قادمالذريالرجلان.مابيياالانالسفراريدلا-انطوان

..!هناو!نتظره

ساخذك..1،هب.0لكلحلتكماملأبسكوارتدأذهب-بول

..الذريالرجلالى

.(جاريايخرج).0حالا؟أابيياحقا(فرحفبم)-انطوان

إ..بول!حقدفيبولالى،لنظروتطيلرأسهاترفع)-كريستين

؟!بعشيقكتلعقيلملماذا؟هنازلتاما؟مادا-بول

..!اناسيصحبني!معكيسافرلنانطوان-كريستين

الرع(بوضوحيظهرالطائرةصوت)المستحيلتطلبينانك-بول

0.!وقتلديليس..انطوانيا

!.انطوانتأخذانتشنطيعلاانك(عزمفي)-كريستين

!؟ولم(برودفي)-بول

ولفريد!و(بن..ابنبمانه..انتابنكوليسانا؟بنيلانه-كريستين

.(ذهولفياليهايحدقبول.قويمدفعصوت)

تقولين؟ماذا..كاذبةيا..حمقاءيا؟ماذا-بول

منذخديعةفيعشتلقد..انطوانفيمخدوءانكأقول-كريستين

كنت..الحقيقةهذهتعرف*اودوكنت..عاماعشراثني

..السنو(تهذهطولعنكفاخفيتها..ستحطمكانهاواثقة

ابنك!ليسانطو؟ن..الاناقولهاولكنني

..!تكذبينانك..!كذب00!كذبسبول

..!اكذبلااننيوتعلمنفس!تغال!انت-كريستين

؟اـ!ابنيليسانطوان..!هذااص!لىانمستحيل-بول

..فيهحقايلكوبيس..ولفريرابنانهنعمسكريستيئ

إ..فظيع..؟!فظيعهذا(ذمولفيالاريكة!لىينهار)-بول

..08فطيجغيرالظروفهذءفيشيءوأي(شماتةفبم)سكريستين

!إبولياالحربنها4

اثنيخدعتكيف؟اهذاحدسوكيف(نفسهيخاطب)-بول

بينماواحدةسنةمنذالاولفريداعرفلمانني؟عاماعن!ر

؟..عاماعشراـحدذلكقبلبيتيفيابنهاويكئت

؟أذلككانمتى..الحيةايتها..(انفعالفييصرخ)

؟..حدت!كيف

ذات(البعيدالافقالىتتطلعثم،شمانةفياليهتنظر)-كريستين

وتحت0.المطرتحت..؟491سنةديسمبرلياليمنليلة

-91.؟لصفحةعلىالتتمة-



!.ا!روب

-؟2الصفحةعلىالمنشورتتمة-

ظلاموفي..البردفي..بلدنناتدكوهيالحلفاءفنابل

..الجستابو(خذك..المعتقلفي؟نتوكنت..الغارات

قضيتها..متو(ليةشهودثلاثة..كالمةثاسمعولم

ما..حياكنت(ناعلملا..يائسة.0بائسة..وحيدة

انسانارأيت؟ذوالرعبالفزعونملكني..الغازغر!ادخلوك

..بكليلحقنيجاء..الجستابومنحسبتهبقالكلفي

افضيكنت..الفرارالاغايةغرالىواجري..فأمحرتد

الاقداموقعاسمع..صوتلكلاتئصت...ساهرة؟لليل

الحجرةبابوارقب..الرعبمنفانتفض..الطريقمي

فاتذرفت..محدعيءلييقتحموناراهمانلحظةكلواتوقع

الظروفتلكو!ي..الانتحارفيوفكرت...(لجنونعلى

عيدوفبل..احببتهكيف(عرفولا..بولفريدالننقيت

صوتهايرتجف)معابالعيدلنحتفلجاءفيواحدةبليلةالميلاد

..كعكةفيهايكنلم..سعيدةلبيلةقضينا(بالانفعال

إ..عمريليالياسعدكانتولكنها..شموعفيهاتكنولم

هذهفياليكعدتلقد..فاجرةيا(المفييخور)-بول

فأسرعت..الليلنصفبعدالجستابوعنيافرج..الليلة

في..فرحفيواستقبلتني..معكالعيدلاقضي(ليك

؟نكوقلت..الليلطولصدريءلىوبكيت..لهفة

..إ!السعادةمنتبكين

..(لموقفهذاضميرييحتمللبم.إ.؟لنرممنابكيكنتبمل-كريممننين

اردت..لولفريدبحبياصاحكانمرةءناكثرواوشكت

كان..عليكاشفقتولكنني..اريدكلابأننيانثئكان

.فقضيانفخفت..محطماهيكلامنكابقوافدالجسشابو

..صدريفيسويكتمتب..وصمت..الصدمةعليك

حياتيمنيخ!ن!انمنهفطلبت..ولفريدانسسانوحاولت

فييلعبالجنينكانفقد..مستحيلاكانننمميان1ولهن.0

إ..أبيهبولفريدحركا.نهمنحركةكلتذكرفي00احشنائي

..لعينةيا(صمتي..اصمتي(جمونفييصوحأ-بول

(المسدسيدهوفيملابسمه(د.لدىوؤدانطواىي!خل)

ابي!يامعيالاشعةمسدسسآخذ-انطوان

خذيه(لكربستيناإ..هناملمناخرج..اخرج(ثائرا)-بول

..العارهذاابعدي..عنيبعيرا

؟.ماما؟لهما؟الكما..بابا(فزعفى)-انطوان

حبيبييا..تعالانطوانياتعال(الخارجالىيدهمن).نسحثه-كريستين

...انامعيستسافر..فليلامتعب؟نه0.الاناتركه

...بولياسعفهانا(بولىالىالبابعئدوهيتلتفت)

0.إالحربانها..ولفى

مقعدهاردفعوجورجرويرمدامتدخل.انطوانمع"نخرج)

بوليح!ثر)..؟هكذاتصرحلماذا؟الضجةهذهما-رويبرمد(م

!.ولدكط..بول..بول.؟.انبكي(طلم!(ء

إ..جورجياانفرادعلىمعهدعني(للخادمالىتلتفت)

كاروربما..بسرعةيمضيالوقتسيدتي(ترددفي)-جورج

مندمد(فمناالممعلافانا..الاناليناطريقهمديالغزاة

مخباعنديسيدتييا.نعالي..نهربانينبغي.زمن

..الموقفينجليهـ+ىأمن

لعلك!اولادلكوانت..!ولريانه...جورجسروببىمدام

إ..موقفيتفهم

01ليد.!ماياوللأن-جورج

فيولد!يا.نركلنفأنا..اولادكالىجورجياانتاذهب-روبرمدام

اذهب..جولىج؟اذهب..(قليلاالخادميتردد)خطر

..اللهرعاك

.(بولجوارالىمقعدهاعجلاتتدفع..جورجيخربم)

يقول؟احدثماذا؟..أتبكي..حبيبييا..!بول-روببرمدام

؟..بررىماذا..!كريستينمعتشاجرتانكجورج

كالعصافرالمرح،كالزهورالرقيقان؟وان..انطوانالنفسه(-بول

..فيهحياتيبلورتلقد..اصدقاناسنهنطيعلا..لا

اسمالهلاتركنفسيواحرقت..اصلهمنكفاحيورصدت

لهلاجمعاحياناضمبريخننتبل..بل..!بهيفخر

ن(المحالمنكان..كثرةاخرىو؟شياء..و..ئر.وة

اكتشف..ثم..ثم..اجلهمنفعلتهاولكنني..افملها

..ابنيليىانه

؟..بولياأجننت.ا؟0تقولمادا-روبيرمدام

جنون..طويلجنونمنشفيتبل(اليهارأسهيرفع)-بول

..تصدقينلاانت0.أجل..عاماعشراثنيمفيهعشت

ابني!ليسانطوان..الحقيقةولكنها..أصدقلانفسيوانا

؟مضر!يا..اذنمنابن-روبيرمدام

!.ولفريدابن-بول

؟السلاختاجر-روبيرمدام

عشراثنيمنذبشرفييعبتكان..!هوابنه..نعم..نعم-بول

..!فرانئيفيهوو!ان..(لجستابواسيركنت..!عاما

..!ولدييرا..بول.!.بول(الملمحي)-روبيرمدام

هيف!ء..بولدكناديني..اخرىمرةفوليها..اجل-بول

كلهدمتلقد..الحربليابضهاالتيالوحيدةالحقيقة

مجرد..أنذاوها..!حياتيعل!اأق!المحطالحقائق

أ!.0دجلحطام

عئف(فيالبمبتامامتقفسيارةصوتيسمع)

...عل!بكليقبضواجاووالقد..بول(جزعفي)!رويرمدام

!..بالهربالسرع

لانقذ؟اهربولماذ(.؟.الهرب(نترودفيامامهيتطلع)-بول

منذ(بيديهعنقهيتحسسوهومرارةفييضحك)؟عنقي

غالي-..الثمنغاليالعنقهذاكان..فقطتساعةنصف

كتفيه)يهز..الاناما0لانقاذهشيءكلبعت..جداالثمئ

عنف(فيريىقالبابجرسصوتيسمع.سخريةفي

إ..عليكتقضيالصدمةتدعلا..بوليادالله-روبيرمدام

بكاضحيانساعةنصفمن!اقررألم؟لمكثيراحياتيأتهمك-بول

.في.ائو!ذالانتد



،.!الحبمعطول!يياهـ.بول-روبيرمدام

خمت!وفه!هـبمالخارجفييصيحصموت)

..؟هناأحدلا.!.هيه-الصوت

(مراوةبر)؟عمفيوحماالبابوجدوا(لسادةانيظ!-بول

؟ا..عنيتخلىا!بابحتى

.نج.!أأحورألا(الخارجمنعائحا)-(لصوت

يماافنظاركمدي.ه!ناانا(جنونكييضحكوهويصببح)!بول

..!؟نتظاركملمجمالحرب1مجرم..سادة

كل!يق.ص!تممؤعثقيلودعفىفهظربافدامصوت)

يتمانبعدمبظءفيالبابيمفنح.بالبابمعلقة6لانظار

فيا!تل!بفوفيطملرأسيطلاخرهـ..الىاليابانفتاخ

..أ!بميالمابعلىجسمهديبدو(لوزبريرلى.حذر

.(اعتذ(ر.فبميمحيثم

!؟لسعاد!صاحبيامعذرةبالنليفوقعامل

بحركاتهصعلنقةالعيون.بطيءخطوميالتليفونالىيتقدم)

السماعة(يممسك.دهشةتخالطهفزعفي

فى؟.ح!ن.؟.و؟ضحالصوت..هللو(دقمايدير)-؟لتليفونعامل

الثقيل.خطوهفيالبابالىعائداويستديرالسماعةيضع)

(ادبفيينحنيتنمالبابعنديقف-

..السعادةصاحبياشكرا-التليفونعامل

المشوبالصمتيسود.بهدو،خلفهالبابويغلقيخرج)

روبر.مدام.سريعةعصببةحركةتبدأثم.لحطةبالفزع

ويسرع،واففايهببول.اضطرابفيمقعدهاعجلاتتدفع

ويفتحه(هـليابالى

.."؟!ذامحىما..رجل؟انتظر(انفعالىفيصائحا)-بول

!.هناتعال

!.م1!عنادغ!اخ!طيان!م((لط!طمحىوي!طيعود)-(لنليفونعامل

؟.رو؟ن!ظ!لط(عصبيةكي)-بول

!م!ميمامم!ا..إل!!ريم!سمميفانمك!صمم..(نا-المتالبفونعامل

..الكبيرهتريس!تيفان

ماذا..؟جففلهاؤا..؟منر!مادا(حد!فيمقاطعا)!ب!لى

.0؟أمنيتريد

.".النعاد!صماحح!ياشيمفااري!لا(دهثنلآفي)-التليفونعاطط

..!التليفونكأ3نترلي.فدفعهفأجري

.؟اـ.الآنبولماذا.؟.اذنالتليفونتنركةمنأنتأ-بول

الاصحعلىاو..السعادةصاحبياالتليفونلاصلاح-التليفونعامل

قبلالاسلاكباصلاحاقومكنتفقد..اصلاحهمنلذطكد

مثل..وهرتمقطوعةالاسلاكتركتولكنني..الغارة

الحربوانم.غارةهنارليسانعرفتولما..الناسكل

..لاستأنفعدت..تقملم

.؟لمهتمقم!مالحرب؟..تقولماذا(دهشةفيمقاطعا)-بول

؟2قاعبهل..السعادةص!احبياطبعا-التليفونمحامل

منفعلا(جودجيدخل)

جميلأ؟!هذ(اليسي.!.تقملمالحرب..سيدتي..سيدتي-جورج

فيحياتي!س!عت!خبراج!لهذاادط(يخرضأوهـويعمعم)-ا!تليفونمحامل

ر!وككالمجه!حمض!يلا!ر!ثمجمرأل!ا!طرفماروبعومدام)

.(مهرولاالخدمكبو!دخلمعينيئ!من!!حيل

.يخعالانثاءاخرأعلمت..حربثمةليسى..سيدي-(لخدمكب!

!؟لذارةهذهولكن؟أحقاالحربتقمألم!؟لذهنولمنيفيق)-بول

!.سيديياالانذارصفاراتفيخللمجرد-ال!هـمكير

.؟!.والطائرة-بولى

المدينةفوفيمرتانهالصاومط..طديةركابطائرة!جورج

..!اللحظات.فلكفبم

؟..س!ناهماالتيالمدامم..والمدا!ع-بولط

نحرجبممم!حا..طارئةعناوراتيجريكانالجيتني-ا!خدىمكبر

..!الدوليةالحالة

اسمتطيعلافي..و(حدوقت!ي،نجتمعالمصادفاتهذهكل-يول

..أ!اصدق(ن

...الناسلتهدئةبالشوارعيطوفوتالبوليسرجالان!جورج

كل..!الاشاعةهذهدقائقخمسكلتكذبوالاذاعة

0.؟كذلكاليس..!سيديياالانير(مماعلىشيء

..!هه..؟هيرامماعلى(منهارامقعدهعلىيرتعي)-يول

الزعهذاترىألا..سيدييارهيبشيءالحرب!؟لخدمكير

.؟ا.الانذ؟رصفارةلمجرد..المدينةأصابالذي

يرسم)؟افعلأقامتالحربكانتلويحدتماداترلى-جورج

.(الخدموكيبرهويخرج.صدرهعلىالصليبعلامة

يخفي)؟2..حدتمماأمظعسيحدثكانوماذا(لفس!ها-بول

..ولفريد..كريستين..انطوان..(راحتيهفيوجهه

..!مجاراتها(شنطيعلا..مذهلةلرعةفيتجريالاحداث

..وطلالرة00انذارصفارات..!مزعجحلمفيكأنني

فيتجتمعالاحداثهؤهكل..إ!معطلوتليفون..ومدافع

قامتولكنها..فعلاقامتالحربان..لا..إ!واحدوفت

..حيا.تيوتحطيمهدمييخرشيءلا..فقظبيتيلتهدم

اصدوانأستطيعلا..لا..ان!نهت..ف!امادمرننيالل!ا

الحربفامت..اجل..!محايةدونحدلففد!ا(ن

ومستقبلي..وحافرجمما.عماضيحطمت..ففلنلنهدمنن

محلىمبنياماضيككان00فات.ما-عكبوليانبكلأ-روببو!!ام

!..ابنكانطوانيكنلم..الرمال

(لموهومة(لس!عادةحتى،.؟ماهيابهسعيداكتتولكنني!بول

إ..الدموععليهاالانسانيذوفان.فستحق

السعادةصاحبيارسولجاء(رسالةيدهفييدخل)-الخدمكبو

-..عاجلةجدانهاقال..الرسالةبهذه

مذذبالسياسةليشأنلا..احرقها..مزقها(ثائر؟)-بول

...ستقيلسأ..ايرزواعدلم..الان

الرسالةهذهانأكنولكنني..السعادةصاحبياعفوا-الخدمكبير
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