
عندما انتھت الحرب 

تألیف 
ماكس فریش 

ترجمة 
قاسم طالع 

 ولد ماكس فریش في الخامس عشر من شھر آیار عام ١٩١١، وھو كاتب سویسري، كتب القصة، الروایة، النص 
المسرحي، اضافة الى المقالة الصحفیة، من أب كان مھندس ممعماري، ینحدر من عائلة نمساویة. التحق بجامعة زیورخ، 

بعد االنتھاء من المدرسة الثانویة وحصولھ على شھادة البكلوریا، لدراسة اللغة االلمانیة وعلومھا (Germanis,k)، بعد أن 
انھى المدرسة الثانویة والحصول على شھادة البكالوریا (١٩٣١ – ١٩٣٣)، إال انھ تركھا دون إكمالھا، والذھاب الى براغ 

كمراسل صحفي، ومن ھناك الى معظم دول أوربا الشرقیة والجنوبیة، عاد لیدرس الھندسة المعماریة في زیورخ (١٩٣٦ – 
١٩٤١) ، حیث مارس، بعدھا، العمل بما درسھ في الكلیة، الى جانب الكتابة، إلى أن جاء عام 1954 لیترك مھنة العمارة، 
لیحترف مھنة األدب، بعد االنفصال من زوجتھ االولى واطفالھ الثالث، لیعیش حیاة مستقلة بعیدا عن ھموم العائلة والتفرغ 

للعمل األدبي، وبعد أن صدرت روایتھ " شتیلر" ، التي مھدت لھ الطریق لیكون واحد من أھم ادباء سویسرا خصوصا، 
واالدب االوربي/ العالمي عموما.    

من أھم اعمالھ االدبیة إلى جانب  شتیلر، ھي: ھوما فابر، اسمي غانتنباین، مونتاك. ھذا ما یخص أعمالھ الروائیة. أما في 
المسرح فھي: الجدار الصیني، اآلن یغنون ثانیة، بیدرمان ومشعل الحرائق، واندورا...الخ 

توفى ماكس فریش في الرابع من شھر نیسان عام ١٩٩١ عن عمر جاوز الثمانین. 

عندما انتھت الحرب، مسرحیة (دراما) للكاتب السویسري ماكس فرش، انتھى من كتابتھا عام 1948. وكما ذكر الكاتب في 
یومیاتھ التي دونھا ما بین عام  1946 ـ 1947، بأنھ كان قد التقى بسیدة المانیة، روت لھ، بأنھا كانت تلتقي كل یوم بأحد من 

ضباط الحیش األحمر، الذین سكنوا بیتھا كمحتل، من أجل حمایة زوجھا (من الجیش االلماني)، الذي كان مختفیا في 
السرداب، وعلى الرغم من صعوبة التفاھم اللغوي بین االثنین (الضابط الیتحدث سوى اللغة الروسیة والمرأة اللغة 

األلمانیة)،   فقد تطور ھذا اللقاء ألى شكل عالقة حب بینھما.أما المصدر أو الحدث الثاني، لھذه المسرحیة، فھو لقاءات ماكس 
فریش للكثیر من األشخاص الذین عایشوا أحداث الغیتو في وارشو  (عام 1943) اثناء زیارتھ لبولندا بعد نھایة الحرب 

العالمیة الثانیة مباشرة، الى جانب التقریر الذي أعده یورغن شتروبس، الذي اعتمد علیھ الكاتب في وضع مسودة لقصة 
قصیرة حول عملیات القتل . 

عرضت المسرحیة أول مرة في زیورخ في الثامن من شھر كانون الثاني من  عام 1949 وبفصولھا الثالث، وبقت ھكذا 
تعرض على الكثیر من المسارح األوربیة حتى عام 1962، عندما حذف فریش الفصل الثالث منھا، على اعتبار انھ 



الیناسب الواقع الذي نعیشھ. 

الفصل األول: 
بدایات عام 1945: في سرداب بیتھا (القبو) تخفي أغنس نفسھا ومعھا طفلھا مارتین، عمره أربع سنوات،اضافة إلى غیتا، 

وھي إحدى معارفھا. البیت یسكنھ بعض من رجال الجیش االحمر، حیث الضجة واالصوات العالیة ترافقھا طالقات ناریة. 
أغنس تأكد لھورست (زوجھا) ، الذي ھو في وضع مرتبك، والذي تمكن الھروب من األسر، بأنھا الزالت تحبھ، رغم 

الفراق الذي كان بینھما منذ سنتین ومنذ وجوده على الجبھة الشرقیة. 

یھودا كراب، رجل یھودي من وارشو، وظیفتھ عسكري بسیط، یقوم بخدمة ضباط الجیش األحمر، ینزل الى القبو في 
البحث عن الخمرة. وحینما یكتشف وجود أغنس في ھذا المكان، راودتھ فكرة اخذھا معھ حیث تواجد الضباط في غرفة 

الجلوس. وحین طلب منھا المجيء معھ، طلبت منھ، مع رجاء، انھا ستأتي، ولكن لیس اآلن . 
اثناء ھذا تھرب غیتا، التي كانت قد أغتصبت من قبل ستة عساكر من الجیش الروسي، ومعھا الطفل مارتین. 

ھورست، الذي الزال بلباسھ العسكري، الیمتلك الشجاعة بالخروج بھذا اللباس، طلب من غیتا أن تجلب لھ لباسا مدنیا ان 
أمكن. 

 أغنس وھورست یتعاھدان الوفاء واالخالص، والموت سویة، إذا تعرضت اغنس إلى االغتصاب. بعدھا تترك المكان الى 
فوق، حیث غرفة الجلوس وتواجد الضباط. 

شتیبان افانوف، عقید روسي، یقوم بحمایة أغنس، عند دخولھا غرفة الجلوس، من محاولة اعتداء ثالثة من الضباط علیھا. 
أغنس تحاول اقناعھ، بأنھا لیست عدوة لھ، وأن الیكون ھو كذلك، وان حضورھا الى ھنا، ھو اعادة للموازین االنسانیة، 

التي تعتمد على الثقة واحترام اآلخر… ومن خالل حدیثھا الطویل وصمت شتیبان، حتى انھا كادت ان تكشف المكان الذي 
یختفي فیھ زوجھا لھ، إال انھ تبین لھا، بأنھ الیفھم اللغة االلمانیة. وحین دخول یھودا، طلبت منھ ان یترجم لھ ما تقولھ: 

„ بأنھا على استعداد اللقاء معھ (شتیبان) كل مساء، إذا وعدھا، بأنھ ومن معھ سیتركون البیت في أقرب فرصة ممكنة، وأن 
ال یبعث أحد الى السرداب في البحث عنھا. 

الفصل الثاني: 
بعد ثالثة اسابیع من ھذا االتفاق، الزال كل من ھورست وأغنس یعیشان في السرداب. 

اغنس تلتقي كل مساء بشتیبان، حیث یتطور ھذا اللقاء الى عالقة حب بین االثنین، وتضطر أغنس الكذب علیھ ( أي على 
زوجھا)، حین یسألھا ھورست، عما یدور من حیث بینھما… لم تتحمل أغنس، نفسیا، الذي ھي فیھ، فتطلب فجأة من 

ھورست أن یمنعھا من الذھاب إلى ھناك، إال انھ لم یفعل ھذا، ویؤكد لھا على ثقتھ بھا، وما علیھا إال الذھاب الى ھناك. 

في غرفة الجلوس یتحدث یھودا مع ھالسكا، وھو موسیقي معروف، كان یقیم الحفالت الموسیقة زمن الرایخ الثالث (عازف 
بیانو )، یعمل اآلن عند الروس في صیانة  البیانو ( ضبط الوتار وتصلیحھا). ھالسكا یشعر، بأنھ ضحیة الظرف الذي 
عاشھ، والزال یعیشھ، ولم یجد أي مبررا أو تفسیرا، مایؤخذ علیھ ( انھ لم یفعل غیر العزف على البیانو. یھودا یروي 

ماعاناه من أعمال غیر انسانیة ووحشیة في الغیتو (Ghetto) في وارشو، عندما أغرق الجیش األلماني المجاري (قنوات 
المیاه)، وكل من كان یحاول الخروج منھا والھروب، یطلق علیھ الرصاص، إال أنھ استطاع النجاة من ھذه المحنة، بعد ان 

تمكن االختباء تحت جثث الموتى والھروب والتحاقھ بالجیش الروسي. ھالسكا یؤكد لھ بأنھ ال عالقة لھ بمثل ھذا الحدث، 
ویطلب منھ بالكف عن ازعاجھ وعدم الكالم معھ حول ھذا الموضوع، ومن األفضل أن یوجھ سؤالھ الى الضابط أندرس، 

الذي كان حینھا موجودا في وارشو، وھو اآلن قابع في السرداب. 

أغنس وشتیبان عند لقائھما یتحدثان كل واحد منھم بلغتھ االم، رغم صعوبة الفھم، مع ھذا فقد یفھم واحده اآلخر دون الكالم. 
أغنس تحدث شتیبان عن تأنیب ضمیرھا تجاه ھورست. ھو یغني لھا ألحان من القِِرم تذكره ایام المقاومة، التي كان یقودھا 

ضد الجیش النازي. ھورست یفاجئھم بحضوره، مرتدیا اللباس المدني، یسأل متى یتركون البیت. یھودا یتقدم، یكشف 



للحضور، بأن ھورست كان في وارشو أثناء احداث التمرد في الغیتو، اال ان ھورست یدافع عن نفسھ، بأنھ كان واحد من 
القوات المسلحة االلمانیة، وانھ اثناء ھذه االحداث، كان راقدا في المستشفى للعالج… شتیبان یترك البیت مشمئزا. 

 بین أغنس وھورست صمت، شبیھ بھوة عمیقة، یفصل فیما بینھم…. 

الفصل الثالث (شطب من المسرحیة عام 1962): 
بعد سنة یصبح بیت أغنس وھورست مفتوحا لدخول وخروج األمریكان ومعھم ھورست ، الذي تطبع بسرعة على ھذه 

العالقات الجدیدة… ( صفقات تجاریة) اضافة الى الوالئم وحفالت الرقص، التي في واحدة منھا تتعرف أغنس على اولیفر، 
وھو شاب ینتمي الى واحدة من الطوائف الدینیة ، حیث ترتبط بھ، بعد ذلك، بعالقة حب. 

ومن كثرة الحدیث  عن أحداث الغیتو في وارشو، یعترف ھورست لھا، بأنھ كان قد شارك في اطالق النار وقتل األبریاء 
ھناك، اضافة الى معرفتھ، طول الوقت، بعالقتھا مع اشتیبان…. وفي النھایة لم تتمكن أغنس من احتمال معرفة زوجھا من 

تلك العالقة، وما یدور في بیتھا اآلن امامھا…. لم تتحمل مثل ھذا الوضع، فتقوم بقتل نفسھا ( االنتحار) 

مالحظة: 
-الحوار بین أغنس وشتیبان یجري بلغة كل واحد منھم (الروسیة/ االلمانیة) دون مترجم. 

-یتحدث یھودا (yiddischer Sprache)، التي یعود تاریخھا الى العصور الوسطى، وھي وھي لھجة  خلیط من اللغة 
العبریة، واللغة االلمانیة التي كانت متداولة في تلك الفترة. 

- اختار المؤلف، قصدا، اسم أغنس لزوجة ھورست، ألنھ یعني باللغة االلمانیة " البراءة والنقاء". 

شخصیات المسرحیة: 

أغنس أنَدرس، سیدة ألمانیة 
ھورست أنَدرس، زوجھا 

شتَبان إفانوف، ضابط روسي 
یاھودا كارب، یھودي من وارشو 

غیتا، ألمانیة، من برلین 
ھالسكا، عازف بیانو 

شخصیات ثانویة: 
ثالثة ضباط روس، طفل. 

أحداث المسرحیة : برلین، ربیع عام 1945. 

الفصل االول 

المشھد االول 

حجرة (غرفة غسیل) في سرداب (قبو) 
تسمع موسیقى عسكریة. أغنس جالسة ومعھا قطعة قماش مرقعة تركتھا تسقط على حجرھا. الجمیع یتصنت. عند نافذة القبو 
تقف غیتا، التي تتطلع إلى الشارع (تترقب). ھورست واقفا، ماسكا بلطة بیده الیسرى، تبدو یده الیمنى مقطوعة عند المرفق، 

یرتدي لباسا عسكریا دون حزام ودون أي اشارة عسكریة (وسام، نِشان). تًسمع حركة االرتال العسكریة (منھوكة في 
سیرھا). الطفل مارتین الزال في نومھ. 



غیتا: ھم یتكاثرون (عددھم مستمرا الزیادة) (اعدادھم تتزاید). 

صمت، موسیقى عسكریة 
دبابات وقاذفات لھیب ترافقھم. 

صمت، موسیقى عسكریة 
مجامیع منغولیة! 

صمت، موسیقى عسكریة 

أغنس:“ لقد كان زمن قاسیا. من الصباح وحتى المساء، طول الیوم، ال یسمع المرء غیر سیر أرتال كثیرة من الجیش 
المنتصر. سقطت المدینة. العدو ھنا، ومثل دم نقي ترفرف أعالمھ تحت ھذه السماء المعتمة. حدث ھذا في وضح النھار، في 

الربیع، في شھر آیار، مع ھذا فقد كانت السماء مظلمة مغطات بالرماد والدخان، یحجبان اشعة الشمس من السقوط على 
االرض. في الشوارع جثث جنود ملقات في كل مكان، جنود غرباء وجنودنا، سویة جنب إلى جنب، دون أي تفرقة وآخرون 

معلقون على األشجار، ألنھم رفضوا الحرب، وأرادوا العیش. من بعض السطوح الزال یطلق الرصاص بشكل عشوائي 
دون ھدف معین، رغم ما أعلن، بأن ھذه الحرب، اللعینة، ستنتھي بعد ساعات قلیلة." 

صمت… 
سیر االرتال العسكریة(منھوكة) 

لكن الخوف ال ینتھي." 

صمت… 
سیر االرتال العسكریة. 

"قي صباح ما، كان یوم األربعاء، وجب على أغنس ترك السرداب (القبو) والخروج لجلب الماء، بعد أن نفذت آخر قطرة 
ماء، وبعد أن كاد بغمى على الطفل من العطش. ربطت أغنس رأسھا بمندیل قبیح الشكل حتى ال تثیر اعجاب الروس. 

وحینما مألت السطل وأرادت حملھ، شعرت بثقلھ، وصار من الصعب حملھ تقریبا، حلت المندیل من رأسھا ولفتھ على سلك 
السطل كي ال تجرح اصابعھا… وھكذا رجعت بتأني، حتى ال ینسكب الماء، وھي ال تعیر االنتباه عما یحدث من حولھا. 

وحینما وضعت السطل ثانیة على أرض الحدیقة، انتابھا الذعر حینما لمحت رجال واقف خلف شجرة الصنوبر. لم تصدق 
أغنس عینھا، إنھ زوجھا الزال على قید الحیاة. أخذ السطل، وذھبوا سویة إلى البیت، باتجاه السرداب." 

صمت… 
صوت الموسیقى العسكریة یصبح بعیدا. 

 .(Brandenburg) غیتا: ھم مستمرون في سبرھم – نحو بوابة براندنبورغ

غیتا تعود تاركة النافذة. أغنس نعاود عملھا في ترقیع أو الخباطة على قطعة قماش (أو قطعة من لباس قدیم. ھورست في 
الخلف، في واحدة من الزوایا. 

ھورست: إذا استمر المطر على ھذا المنوال بضعة ایام أخرى، سنضطر للتجذیف… ھناك في الخلف تتسرب المیاه الى 
الداخل. 

أغنس: میاه...؟ 
ھورست: حبذا لو تكون مجرد میاه فقط… 



غیتا تجلس عند أغنس. 

غیتا: ما ھذا الذي تفعلینھ...؟ 
ھورست: الحساء، نحن نعرفھ! أشمَّ رائحة جثة عفنة ـــ . 

غیتا: ھل تطرزین (تُخیطین) االسم...؟ 
أغنس: للحیطة والحذر، 

غیتا: مارتین أندرس، برلین َزلندورف (Zehlendorf)، ولَد عام ألف وتسعمائة وواحد وأربعین. أجد ما تقومین بھ، لھو 
مؤثر، حتى عام والدتھ؟ 

أغنس: لدي من الوقت ما فیھ الكفایة. 
غیتا: من أجل ماذا...؟ 

تسمع ال (Balalaika)، یبدو أن الناس قد تعودوا على ذلك. 

ھورست: أنا في وضع ال یحسد علیھ، ألني ال أملك غیر ھذا اللباس الذي عليَّ ( البدلة). لو كنت أعرف! بأن كل شيء قد 
احترق، ولم یبق حتى ولو بنطلونا، أو على األقل معطفاــــ. 

 .Balaladika ،صمت

 . في ھذا اللباس یكون قد قضي عليَّ
غیتا: تعرفون قصة غینتر، ألیس كذلك...؟… أنھا شبیھة لھذه الحالة. اختفى ثالثة سنوات عن األنظار، وكل واحد منا كان 
یعرف، بأننا كنا نخاطر بحیاتنا. من أجل أي شيء! مرتین فتشوا البیت، والتالعب بالمواد الغذائیة (مؤنة، موادَّ التموین)، 
ألن غنتر لیس لدیة بطاقة للتموین. ولكن األصعب واألخطر من ھذا كانت الصغیرة. الصمت واالحتفاظ بالسر! كان ھذا 
َل مثل ھذا الوضع والصبر، ھكذا كان یقول  شرطنا الوحید، حتى ولو كانوا أقرب الناس إلى أبیھا (اصدقاء أبیھا). سأتَحمَّ

دائما. لكن الصغیرة...؟ الصغیرة تذھب إلى بحیرة فان (Wannsee) للسباحة، وتذھب الى حفالت الموسیقى، وھي تعرف 
طوال الوقت، أن والدھا قابع في القبو (السرداب). وراء أكوام الفحم، وكان علیھا أن تحتفظ بالسر، والتترك أحد یشعر أو 
ینتبھ لذلك…ثم… وفي اآلخر التحریر (الخالص): غنتر، الرجل الطیب، لم یستطع غنتر االنتظار، وأنت تعرفھ، في الحال 
إلى الشارع، ألول مرة، منذ ثالثة سنوات، أراد أن یعانق كل الجیش ـــ ثم، ھنا یرى طفلتھ والجیش یحتضنھا، وقف بینھم 

وبینھا، طبعا كانوا كلھم سكارى ــــ ال یفھمون أي كلمة ــــ ُضِرَب بأخمص (كعب) البندقیة على رأسھ ، وسقط. 

 (Balalaika) صمت، تسمع موسیقى روسیة

ما علیك إال أن تكون سعیدا، یا ھورست، ألنك الزلت على قید الحیاة. 
ھورست: مثل فأر في المصیدة. 

غیتا: لقد وجد واحدكم اآلخر… وھذه لمعجزة حقیقیة. 
أغنس: وھذا ما أقولھ أنا أیضا. 

جیتا: لو أعرف، أین أوتّو ــــ 

ضوضاء وضحك متواصل. یتطلعون إلى السقف. 

كم ھو عددھم، فعال...؟ 



أغنس تھز منكبیھا 

منذ مساء األمس...؟ 

ھورست یتصنت عبر الجدار (الحائط). 

أغنس: لیس بمقدورك سماع خطواتھم، إذا كانوا في الناحیة األخرى، في غرفة الضیوف…. 

إلى غیتا: في الدھلیز (الممر) تسمع كل ضریھ من ضربات أخدیتھم بشكل غیر معقول یثیر األعصاب، ونفس الشيء یجري 
في المطبخ. ولكن في غرفة الضیوف، حیث السجاد الكبیر، ــــ لم یخطر ھذا على بالي. لم نعرف طوال اللیل، فیما إذا 

الزالوا ھنا. لم تغمض لنا عین. 

ضحكات وغناء. 

غیتا: وھل تقصدین، بأن ال علم لھم، بأن یكون أي شخص في ھذا البیت...؟ 

ھورست یضرب بالفأس على الجدار (الحائط). 

أغنس: دعك من ھذا. 
ھورست: أال تسمعین...؟ 

أغنس: ال فائدة من ھذا، ھورست، بھذا ال نغیر من واقع الحال (مما نحن فیھ). 
ھورست: یا لھا من حقارة ـــــ 

أغنس: لو یسمعوا ھذا، سیأتون (ینزلون) إلینا. بالتأكید. 
ھورست: باألمس طوال المساء ـــــ 

أغنس: ما داموا یرقصون، فإنھم لم یفعلوا شیئا غیر ھذا. 
ھورست: ھنا!… ھنا!… 

أغنس: ھورست...؟ 
ھورست: ھنا ــــ في كل مكان!… 

أغنس: أرجوك. 
ھورست: جرذان ـــــ ألیس ھذه جرذان…. 

فجأة یصفر (یشحب) وجھ أغنس. 

أغنس: جرذان...؟ 

ھورست یتصنت عبر الجدار (الحائط). 

غیتا: إذا أطلق سراح أوتو، في یوما ما، أنا متأكدة (واثقة)، بأنھ الزال على قید الحیاة، وإذا لم یجدني في البیت، أعرف 
جیدا، بأنھ سیبحث عني عند أھلي، إذا نجا. وإذا نجونا. لكن كل ھذا مجرد تفكیر أو شعور خالیا من المعنى، ما دمنا نحن 

ننتظر وننتظر ألیام قادمة، ال تعرف إلى متى… 
ھورست: تأتي من ھناك، من المكان الذي كانت المؤن فیھ، في السابق. إنھا كثیرة العدد. 

أغنس: جرذان...؟ 



ھورست: ماذا حدا بك...؟ لقد اصفرَّ ــــ 
أغنس: ال شيء. 

ھورست: بسبب بضع من الجرذان...؟ 
أغنس: اسكت(اصمت)، أرجوك! 

ھورست: نحن نعرف ھذه الحیوانات، إنھا دائما ھنا، تتواجد حیث مخزون المؤن الغذائیة أو جثث ــــ 
أغنس: الرجاء أن تسكت! 

ھورست: ماذا...؟ 

من جدید، ضوضاء كبیرة، أصوات عالیة... یتطلعون إلى السقف، منتظرین حتى یعم الھدوء. 

أغنس: على أیة حال، أنا سعیدة، على األقل ، ألن الصغیر یستطیع النوم. 

موجة جدیدة من الضوضاء، الموسیقى عالیھ. 

غیتا: وھل أنت متأكد تماما، ھورست، أن أختك (شقیقتك) الزال لدیھا بدلة على األقل...؟ 
ھورست: ما ھو قصدك من " متأكد"…! 

غیتا: قصدي فقط، ھو: إذا كان ذھابي إلى بوت سدام یوفي بالغرض المطلوب، فأنا سأفعل ھذا. ألنني أعرف، أن مصیري، 
في كل األحوال، سیكون الھالك بدونكم. 

ھورست: أنا لم أطلب منك أن تفعلي ھذا لي. 
غیتا: لماذا تعید مثل ھذا الكالم مرة أخرى. 

ھورست: ألنھ لیس من طبیعتي (شیمتي)، أن أبعث آخرین من أجل غرض شخصي. صدقیني غیتا. ولم أفعل ھذا أیضا، 
عندما كنت في الخارج. ( المقصود على الجبھة) 

غیتا: أنا لم أقصد ھذا. 
ھورست: لو لم یكن ھذا اللباس ــــــ 

غیتا: ھورست، من األفضل أن نترك الحدیث حول ھذا الموضوع! 

تسمع طلقة ناریة، تلیھا ثانیة ثم ثالثة. 

ھورست: اآلن یطلقون الرصاص ثانیة على القناني. أو ربما ال یعلم إال الشیطان على ماذا. 
غیتا: المسألة ھنا، إذا ذھبت إلى بوت سدام ولم أجد بدلة عند اختك ـــــ سأسرق واحدة، بمحض إرادتي، ولھذا فأنا أرى، في 

ھذه الحالة، لیس من الضروري الذھاب إلى ھناك… إنني سأفعل كل شيء، إذا كان ھذا الفعل یخدم ما نصبوا إلیھ…. یجب 
علینا، بكل بساطة، الخروج من ھنا! 

ھورست: ھذا ما أقولھ أیضا. 
غیتا: في أقرب فرصة ممكنة! 

ھورست: وقتما یكون عندي بدلة. ھذا ما أقولھ طول الوقت: االبتعاد من ھذا المكان، االبتعاد عن ھؤالء الروس الخنازیر! 

تتطلع أغنس علیھ بدھشة. 

أغنس: اآلن تقول ھذا أیضا...؟ 
ھورست: ال أعرف، حقیقة، ما أعجابك بھم...؟ 

أغنس: أنا...؟ 
: ھورست: نعم. 



أغنس: أنا ال أعرف عنھم أي شْي، سوى حدیثك عنھم. في ذلك الوقت، أیام االجازة. من رسائلك، لیلة عید المیالد عند 
الفالحین الروس! حینھا كنت قد عایشت وقائع (أحداث) مؤثرة ـــــ 

ھورست: في حینھا. 
أغنس: بشر رائع (عظیم)! كنت معجبا (متحمسا) ــــ 

ھورست: ربما. في السنة األولى، 
أغنس: عندما كان التقدم نحو األمام. 

ھورست: وماذا تقصدین من كالمك ھذا...؟ 

أغنس تلتفت من جدید إلى عملھا. 

غیتا: ربما أعثر على دراجة أیضا…. 
أغنس: الروس الخنازیر، ھل تعرف، یذكرني ھذا عن الیھود الخنازیر وعن األشیاء األخرى، التي قالوھا خنازیرنا ــــــ 

وما فعلوه. 
ھورست: ماذا تقصدین من كالمك ھذا...؟ 

أغنس: نحن لم نر بعصنا اآلخر مند زمن طویل، ھورست، أكثر من سنتین ـــ 

أغنس تتقدم نحوه: 

أنت...؟ 

ھورست ثابت في مكانھ. 

سنتان، أنھا لفترة زمنیة طویلة… مع ھذا فإننا لم نتغیر، بقینا كما نحن، وسنبقى ھكذا سویة، یفھم بعضنا اآلخر! ألیس 
كذلك...؟ 

طرق على الباب، السكون یخیم على المكان ... یتطلع الواحد لآلخر. 

غیتا: أیھا الرب في السماء!… 

ثم یُسمع رج األبواب المجاورة، في القبو، تلیھا بعد ذلك مباشرة ضربات قویة باألرجل لفتحھا. تصحبھا لعنات وشتائم باللغة 
الروسیة، على أثرھا یستیقظ الطفل من نومھ. أغنس تأخذه على الفور إلیھا. ثم یطرق من جدید على بابھم. 

أغنس: من الذي یطرق (من ھنا)...؟ 

تعطي أغنس االشارة إلى اآلخرین كي یختفوا ومعھم الطفل مارتین، 

أغنس: ماذا تریدون...؟ 

تفتح أغنس الباب، یتدحرج إلى الداخل شاب في مالبس عسكریة، یبدو علیھ السكر (مخمورا). مضطربا عاجزا عنالكالم 
تقریبا. 

یھودا: مدام ـــــ 
أغنس: ھل تتكلم األلمانیة...؟ 



یھودا: مدام ـــ أنا ماكنت أعرف، كنت أعتقد، أنھ ال أحد ھنا (في البیت)… 
أغنس: كیف من فضلك...؟ 

یھودا: ال أحد بالبیت، كنت أعتقد. 
أغنس: ھل ترید خمرا...؟ 

یھودا: نحن نرید شلوم (سالم)… 
أغنس: ما ھذا...؟ 

یھودا: نحن نرید شلوم، ومعناه سالم...عشرین اسبوعا دون بیت (مأوى)، دائم في سفر من مكان آلخر (في تنقل)، مدام 
كوني طیبة...! نحن سعیدین في بیتكم ھذا. انھ مأوى لنا. والمدام لیس من المفروض أن تخاف. نحن ال نخرب البیت… ماتت 

الحرب! الحرب نُسیت (انتھت الحرب)! لن یموت بعد اآلن أنسان ـ 
أغنس: خذ ھذه القناني. 

یھودا: مدام...؟ 
أغنس: ھذه آخر ما نملك. 

یھودا: مدام، أنت إنسانھ طیبھ! كلكم اناس طیبین ـ 
أغنس: من األفضل حملھا، ھكذا، على ذراعك. 

بھودا: سیضحك الرفیق اآلمر! سیقول: رفیق یا لھ من یوم عظیم! 
أغنس: ھكذا ـ وھنا الزجاجات االخرى. 

یھودا: فقراء نحن، مدام، لیس عندنا خمرة (شراب)، نحن نعاني من العطش فقط! 
أغنس: أنا افھم ما تعنیھ. 

یھودا: الرجال السكارى، ھم دائما في عطش. 

أغنس تمسك لھ الباب. 

اسمي یھیدا كراب، یھودي، إال أنني لم أرسل إلى المحرقة ـ 
أغنس: فھمت. 

یھودا: مدام، أنِت تفھمین كل شيء! 

أغنس ترید أن تغلق الباب من خلفھ، إال أن الشاب یعود ثانیة، وتكاد القناني أن تسقط من بین یدیھ. 

مدام! 
أغنس: نعم. 

یھودا: ألیس للمدام رغبة للمجيء إلینا...؟ الجمیع ھناك، كلھم، من الضباط، إال أنا. فأنا مراسل. الرفیق المسؤول انسان 
طیب، والجمیع ھناك یریدون الرقص… ھل تشك المدام في كالمي ھذا...؟ الیس للمدام رغبة بالمجيء...؟ 

أغنس: ال. 
یھودا: سیكون الرفیق اآلمر غیر سعید بموقفك ھذا. 

أغنس: ال تخبر عن وجودي ھنا. اجلب الشراب لھم. السادة بانتظارھا. انتبھ من أن تتعثر على الساللم. 
یھودا: سیستاء الرفیق اآلمر…. 

یخرج یھودا، أغنس تقفل الباب، البقیة تتقدم إلى األمام. 

أغنس: اآلن، من الطبیعي، یعرفون، بأنني ھنا. 
غیتا: لماذا فسحت المجال لھ بالدخول...؟ 



أغنس: أفضل من فتح (تحطیم، كسر) الباب بالقوة ـ 
ھورست: كان من األولى قتل ھذا الصبي. 

أغنس: ھراء ال یجدي نفعا… 
غیتا: إذا نزلوا إلینا، سأعض شریان یدي بأسناني وأقطعھ، صدقي ما أقول. أنا لن أفعل ھذا مرة أخرى! مھما كان الثمن! 

حتى لو أرادوا أن یطلقوا الرصاص عليَّ ـ لن أفعَل ھذا! 

موجة من الصخب العالي. 

ھل تَسمعین...؟ 
ھورست: عندھم اآلن الخمرة. 

غیتا: والنبأ بوجودنا. 

صخب عال مخلوط مع الموسیقى. 

أغنس: اآلن یجب علیكم الخروج من ھنا، والذھاب بأسرع وقت. 
غیتا: لماذا...؟ 

أغنس: بھدوء، ودون اثارة اي ضوضاء!… مارتین، خذ الخبز، ال تأكلھ، إال حین تكون جوعاًن. فھمت...؟ وال تفارق غیتا. 
كن دائما معھا! لن یراكم أي أحد، إذا أخفیتم أنفسكم، ببساطة، خلف سلم القبو، وإذا رجع ـ سأدعھ یدخل ـ ھل فھمت، وفي 

اللحظة التي أغلق الباب فیھا: اھربوا…! 
غیتا: وإذا نزلوا كلھم الى تحت...؟ 

أغنس: وھذا ھو األفضل. سأتركھم یدخلون، حتى تذھبوا. 
غیتا: وأنت...؟ 

أغنس تجلس على ركبتھا، إلى جانب مارتین. 

أغنس: مارتین، سنلتقي ثانیة ـ 
مارتین: أعرف ھذا، ماما. 

أغنس تقبلھ، تبكي، تنھض. 

أغنس: اآلن ـ ھیا...!… بسرعة 
غیتا: وأنتم...؟ 

أغنس: سنأتي، إذا سنحت لنا الفرصة المناسبة. وإذا تمكن ھورست من الحصول على بدلة. 
غیتا: سأحاول بشتى الطرق ـ 

تفتح أغنس الباب. 

أغنس: بشت (اش) 

تخرج غیتا ومعھا مارتین. تغلق أغنس الباب. تقف ماسكة شفرة بیدھا. 

آمَل أن یكون ھذا صحیحا…. (آمل أن یكون ما فعلتھ صحیحا) 



ھورست: ماذا تقصدین...؟ 

أغنس تبقى واقفة عند الباب. 

أغنس: „ مارتین أندرس، ولد عام ألف وتسعمائة وواحد وأربعي 
ن، برلین تَسلیندورف (Berlin Zehlendorf)، آخر مرة شوھد فیھا، یوم الجمعة ھذه. ضاع (فقد أثره) عند طلوع الفجر. 

ضلَّ طریقھ وسط الخرائب، وسقط في احدى الحفر العمیقة، حیث لم یكن بمستطاع أي انسان سماع صوتھ، ستة أسابیع ظلَّ 
مفقودا. عثر علیھ كلب في اللحظات األخیرة التي كاد فیھا أن یفقد حیاتھ. عمره أربع سنوات.“ 

أغنس تخفي وجھھا بین یدیھا. 

ھورست: ما بِك...؟ أغنس...؟ 

أغنس، بعد أن ھدأت نفسھا. 

أغنس: أین ھي الحقیبة الرصاصیة...؟ 
ھورست: لماذا ـ 

أغنس: وجدتھا، شكرا. 
ھورست: ھذه وصمة عار بحقي، وأنت تعرفین، حین تركت ھذه المرأة الذھاب الى بوت سدام من أجل بدلة لي. كل شيء 

یجب ان یفعلھ اآلخر لي. 
أغنس: خذ ھذا الروب (Bademantel)، العائد لك. 

ھورست: لماذا...؟ 
أغنس: البسھ على لباسك ھذا! 

ھورست: اآلن...؟ 
أغنس: حتى ال یر أحد مالبسك. واترك ھذه الفأس الملعونة تختفي عن األنظار، ھورست، الرجاء… ھذا ال یجدي نفعا. انھم 

سیطلقون علیك الرضاض بكل بساطة (سیقتلونك). 
ھورست: أنا لم أتعود على مثل ھذا ـ 

أغنس: عن ماذا...؟ 
ھورست: أن یفعل اآلخرین كل شيء لي. في العراء، في ساحة المعركة، من الممكن القول، بأنني لم أكن عاجزا، فكل واحد 

منا فرض علیھ االعتماد على النفس: حل أي مشكلة یقع فیھا، والدفاع عن النفس بأي شكل من األشكال. وحینما فقدت 
ذراعي… 

 (Bademantel) ھورست یرتدي الروب

ھل من الممكن مساعدتي في ریط الحزام لي…: 

أغنس تقوم بربط الحزام. 

صحیح ـ شكرا!… ماذا ستفعلین...؟ 

أغنس تتصنت. 



اآلن قد خیم الھدوء. 
أغنس: ھل أغلقت الباب (تربست) verriegelt...؟ 

ھورست: لتوي. 
أغنس: أذا جاءوا مرة أخرى، علیك أن تخفي نفسك على الفور ـ 

ھورست: وأنِت...؟ 
أغنس: المھم، انھ ال یجوز أن یراك أي واحد منھم، بأي حال من األحوال! 

أغنس تتصنت عبر الحائط ( تضع إذنھا على الحائط للتصنت) 

ھورست: على أیة حال سیتركونا، ھنا، نھلك. 

 (Balalaika und Gesang) موسیقى وغناء

أغنس: ھل عندك سكارة بعد...؟ 

یعطیھا ھورست سكارة. 

ربما سننجوا مرة أخرى. وحین اتذكر، كیف قضیت كل ھذا الوقت في ھذا السرداب، أقول إن الحظ كان من جانبنا، مقارنة 
بالناس اآلخرین. 
ھورست: ربما. 

أغنس: في ذلك الوقت، في سیلت ـ ھل تتذكر...؟ أنِت امرأة محظوظة، ھكذا كنت تقول دائما. ھذه االسابیع االربعة كلھا في 
ستلي. وكیفیة عودتك من فرنسا، واعتقادنا بأن الحرب قد انتھت. في ھذا الروب تعرفت علیك. ھل تتذكر...؟ وإذا ما عادت 

بي الذاكرة الیوم… 

یجلب ھورست علبة رماد الموقد… 

ما ھذا...؟ 
ھورست: رماد. 

أغنس: لماذا… 
ھورست: أن تلوثي نفسك. 

أغنس: لم أفعل ھذا أبدا. 
ھورست: أغنس...؟ 

أغنس: أنا لست بخنزیرة. لماذا یجب عليَّ أن أبدو قذرة وسخة كما ھو الخنزیر...؟ 

ھورست ینظر الیھا، ثابت في مكانھ. 

دع غیتا تروي لك، كیف أنقذھا الرماد!…. خمسة جاؤوا إلى السرداب (القبو)، وعندما أرادت الدفاع عن نفسھا، أخذوا 
سكینة، محاولة منھم في تقطیع البنطلون، لم یفطنوا على فتحة البنطلون (Reißverschluss). ماذا كان بإمكانھا أن 

تفعل...؟ ضد خمسة من السكارى. ـ على األقل، إنھا قد أنقذت البنطلون، البنطلون الوحید، الذي ال تملك غیره. 

أغنس تسحق السیكارة. 



بعدھا جاء الضابط، وكان على األقل غیر مخمور، وأوضحت لھ، كل ما جرى لھا… طبعا بعث الجنود إلى الخارج… وعلى 
أیة حل، كان السادس. رغم وجھھا الملوث. 

تنھض أغنس وتبقى عند النافذة. 

ماذا ترید. 

أغنس ترجع، ترى نصف السكارة على األرض. تلتقطھا وتنفخھا 

لماذا تتطلع إليَّ ھكذا...؟ 

ھورست یعطیھا النار من جدید. 

السكارة االخیرة ! لیس من الواجب رمیھا على االرض… 

ھوست: لم أقصد ھذا. 
أغنس: وإنما...؟ 

ھورست یجلس بجانبھا. 

ھورست: أغنس، من حقي، أن أسأل، كما أعتقد، دون أي إھانة، ربما تثیر مشاعرك. ـ 
أغنس: ماذا…!؟ 

ھورست: نحن لسنا سوى بشر. قصدي، السؤال الذي طرحتھ علیك باألمس… فیما إذا كان ُحبُك لي كما ھو، مثل ما كان في 
السابق ـ لیس من الضروري أن توضحي لي، ماذا كان، فقط نعم أم ال. 

أغنس: لم أفعل أي شيء، ھورست. 
ھورست: أبدا… 

أغنس: أعرف، أنك ال تصدق ھذا. 
ھورست:سنتین، إنھا لفترة زمنیة طویلة. 

أغنس: بالتأكید، نعم! إذا كان المرء ال یعرف في كل مساء، فیما إذا سیرى الصباح… لماذا ال تصدقني...؟… لقد عانینا 
الكثیر ھنا، ولیس ھناك أي حجة أو مبرر أن تحكم على امرأة نقضت العھد، وفعلت شيء آخر. كنت لم أعرف، إذا أنت 
الزلت على قید الحیاة. لم أطلب منك أن تسمي ھذا وفاء أو ما شابھ ذلك، كل ما كان یدور من حولك یثیر الخوف، مفزع 
ورھیب… مرعب ـ ال أعرف ـ في الواقع لیس من السھولة (یعجز االنسان) وصف كل شيء، فكل ما یمكن قولھ، كنت ال 

أرید الھالك، وإنما كنت أرید العیش…. البقاء على قید الحیاة فقط ـ . 
ھورست: أغنس! 

أغنس: ھل تفھم، ماذا أعني...؟ دون أمل، ربما في یوم ما ستعود ـ 

طرقات على الباب، یتصنتون، ، صمت (یتوقفون عن الكالم)، زمجرة صوت.. 

لحظة! 

یخفي ھورست نفسھ، تفتح أغنس الباب. یھودا یدخل. 



یھودا: مدام ـ 
أغنس: ماذا...؟ 

یھودا: الرفیق اآلمر ـ 
أغنس: تریدون خمرة مرة أخرى...؟ 

یھودا: ال خمرة، وإنما نرید المدام (نحن بحاجة إلى المدام) 
أغنس: دع ھذا! 

یھودا: لیس أنا! الرفیق اآلمر ـ 
أغنس: لست بحاجة إلى ذراعك. 

یھودا: بلى، تحتاجین. 

أغنس تتركھ واقفا… 

أغنس: ما ھذا األمر...؟ 
یھودا: أمر...؟ أي أمر...؟ ال أحد یأمر ھنا. الحرب انتھت. أمر...؟ رغبة الرفیق اآلمر، أن یرى المدام ـ 

أغنس: من أجل أي شئ...؟ 

یھودا یبتسم. 

وإذا ال أرید المجيء...؟ 
یھودا: سیكتئب الرفیق اآلمر… سیكتئب. الرفیق اآلمر سیأتي بنفسھ إلى ھنا. 

أغنس: إلى ھنا...؟ 
یھودا: من أجل أي شيء تنتظر، المدام...؟ ھناك فوق (في البیت) أجمل من ھنا، ھناك في البیت سجاد مفروش، مدام. في 

السرداب األرض صلبة ومكان سيء وقذر، تنعدم فیھ الراحة. أنا أعرف السرداب، مدام، فقد كنت فیھ (عشت فیھ)… 

یھودا یضع یده على كتفھا. 

من أجل أي شيء تنتظر، المدام...؟ 
أغنس: ال تلمسني ـ ھل فھمت! 

أغنس تبتعد ثالث خطوات عنھ. 

أعنس: ھل یتكلم األلمانیة...؟ 
یھودا: من...؟ 
أغنس: اآلمر. 

یھودا: طبعا! كما ( مثل) الكتاب. فھو یضمر حبھ الكبیر للكتب. ویحترم الفكر ـ وكان قد سمع السمفونیة التاسعة لبیتھوفن! 
قال مرة ما، انھ ال یسمح، بأن تحرق الكتب. والكتاب االلماني، كتاب جمیل بالنسبة لھ… ھو ال یرید غیر ان یتحدث معكم، 

مدام. 
أغنس: حقا...؟ 

یھودا: غوتھ، یوھان، یوھان ولفغانك غوتھ! وماركس، كارل ماركس، ھیغل، غیرھارد ھاوبتمان: فیبر، اینشتاین، 
أوسیتسكي، كل حاملي جائزة نوبل ـ كل اللغة األلمانیة...!… ھل ستأتي المدام...؟ 

أغنس: لیس، ھكذا، في الحال. 
یھودا: لماذا ال...؟ 



أغنس: بعد نصف ساعة. یجب أن أغیر لباسي 
یھودا: المدام شابة وجمیلة! 

أغنس: بلغ السید، ما أقولھ: أرجو أن یمنحني نصف ساعة من الوقت. 
یھودا: سیكون الرفیق اآلمر مسرورا. 

أغنس: تفضل. 

أغنس تفتح الباب. 

یھودا: بعد نصف ساعة...؟… الرفیق اآلمر سیكون ھنا، بعد انتھاء الوقت المحدد. 
الرفیق االمر ال ینتظر أبدا. 

یھودا یخرج. 

ھورست: لن تذھِب. 
أغنس: كم الساعة، عندك، اآلن...؟ 

ھورست: أغنس، ما تفعلینھ اآلن، ما ھو إال جنون ـ 
أغنس: وإذا نزلوا إلى ھنا...؟ 

تذھب أغنس إلى الباب ... تفتحھ. 

ال وجود لمارتین وغیتا فقد انضرفاـ . 

أغنس تأخذ حقیبة وتفتحھا 

وإذا كان صحیحا، أنھ یفھم األلمانیة ـ فھذا ھو أملنا الوحید اآلن. سأتحدث معھ. 
ھورست: عن ماذا...؟ 

أغنس: ال اعرف ( حول أي شيء)… 
ھورست: أال تسمعین، كیف ھم سكارى...؟ أال تسمعین...؟ 

أغنس تُخرج ( من الحقیبة) رداء سھرة (رداء مخصص للحفالت). 

ماذا تفعلین...؟ 
أغنس: سأقوم بترتیب مظھري بشكل مناسب قدر االمكان ـ 

أغنس تمسح حذائھا 

إذا ترید مساعدتي بالفعل، أعطني الحذاء اآلخر، االسود. من المفروض أن یكون في الحقیبة ایضا ـ 

أغنس تنظف ردائھا. 

ھورست: وإذا لم یستمعوا إلى ما تقولین...؟ وإذا مارسوا، بكل بساطة، العنف معك...؟ 

أغنس واقفة بمالبسھا الداخلیة. 



أغنس! سیكون ھذا فاجعة بالنسبة إلي. ھل تفھمین...؟ فاجعة لن أتحملھا! 
أغنس: لیس لك فقط، وإنما لي أیضا. 

ھورست: سأنتحر (سأشنق نفسي)ـ 

تتقدم أغنس نحوه. 

أغنس: ھورست...؟ كالنا، أنت وأنا، لن نتقبل مثل ھذا الوضع… ھذا واضح. 

أغنس تمسكنھ من اكتافھ. موجة من الضوضاء تسمع من فوق، ضحك وغناء. ھورست یتطلع إلیھ. تخفت موجة الضوضاء 
ولم یسمع سوى الغناء. 

دعنا نفكر بالعقل. 
ھورست: أنِت تحلمین! 

أغنس: أنرید أن ننتحر (نشنق أنفسنا)...؟ اآلن في ھذا المكان (Waschküche)...؟ وكل شيء حتى اآلن ـ حین أتذكر 
أریكا… لماذا لم یضع االنسان حدا لحیاتھ من قبل...؟ 

ھورست: لماذا أریكا...؟ 
أغنس: أریكا لیس عند الجّد والجّدة ـ 

ھورست: وإنما...؟ 
أغنس: كنت قد كذبت ولم أقل الحقیقة. 

ھورست: أین...؟ 
أغنس: ھناك، حیث تكون الجرذان. 

ھورست: أریكا… 
أغنس: طربید. في الیوم الحادي عشر من شباط. أردت أن أخبرك في الوقت المناسب. 

ھورست: وھذا ایضا. 
حاول. وإذا ما كان ذھابي عبثا دون أي نتیجة، ولم یحالفني الحظ في ذلك ـ لم یتخَل واحدنا عن  أغنس: سأتحدث معھم. سأُ

اآلخر، ھورست… فھمت...؟ وإذا كان من غیر الممكن، إال إذا مشینا على األربع: إذا أبدا، لن نفعل ھذا! 

أغنس تصوب نظرھا إلى عینیھ 

أغنس: أبدا 
ھورست: أبدا 

أغنس تقبلھ على جبینھ، كما یقبل المرء شخصا، حین یعاھده، أو یودعھ. موجة من الضوضاء تسمع من فوق. تأخذ أغنس 
رداء السھرة لتلبسھ. 

أغنس: قل لي، كم عندي من الوقت بعد. 

المشھد الثاني 



غرفة الجلوس 
على األقل اربعة سكارى روس (بدى على بعضھم عالمات السكر الشدید) یتبادلون الحدیث مع بعضھم البعض بھذا الشكل 

تقریبا: بیوتر، شاب أشقر، یبدو انھ الشخص الوحید، الذي من الممكن المزاح معھ ومشاركتھ الضحك، یجلس الي البیانو 
یعزف الموسیقى الروسیة في مقطعھا األخیر (Balalaika)…. بعدھا یخیم الھدوء. الشخص اآلخر، أوسیب جالس على كنبة 

، یتطلع على ساعتھ. 

أوسیب: نصف ساعة...؟إذا لم تأت، الرفیق اآلمر، بعدھا اجلبھا إلى ھنا من شعرھا. 

اآلمر، الجالس على كرسي مبطن، ال یرد علیھ، یمأل قدحھ ویشرب لوحده. الجمیع بدون السترة العسكریة (كانوا قد نزعوا 
سترھم العسكریة). الثالث، میھایل ، مشغول بالغراموفون (Grammophon)، یقرأ االسطوانة، یرید أن یضعھا: 

میھایل: ثالثة اوبرات عظیمة. 

تبدأ االسطوانة بالدوران ، اثناء ما كان یتصفح في ألبوم االسطوانات، یسحب كل مرة واحدة، یمسكھا عالیا، أوسیب، 
المضطجع على الكنبة، یطلق رصاصة من مسدسھ علیھا، فتتحطم واحدة تلو االخرى. 

صوت الغراموفون: وسمك القرش، الذي عنده اسنان 
ویحملھا في وجھھ 

وماخیات، الذي عنده سكینة 
غیر أن السكینة ال یراھا أحد 

طلقة عیار ناري 
أه ھي زعانف سمك القرش 
حمراء، حینما تسیل الدماء 

سكینة ماكي محمولة داخل القفاز 
كي ال تعرف الجریمة 

طلقة عیر ناري 
على التایمز میاه ماء أخضر 

تتساقط الناس فجأة 
انھ لیس الطاعون أو الكولیرا 

وإنما یقال: ماخات یطوف ھنا. 
طلقة عیار ناري 

والحریق الكبیرة في سوھو 
سبعة اطفال ورجل عجوز 
وسط الجموع سكینة ماكي 

واحد یسأل، واآلخر ال یعرف ماذا یجیب. 

طلقة عیار ناریھ، تخطيء الھدف ھذه المرة، وتبقى االسطوانة كاملة. یضحكون ویتتبعون االتجاه الذي انطلقت منھ 
الرصاصة.، التي وجدوا أنھا قد اخترقت الباب من جھة الیمین، حین یشر بیوتر بإصبعھ الى المكان، ینھض أوسیبي 

مترنحا، یفتحون الباب الذي یؤدي الى فراغ: جفلوا في مكانھم، وبدى علیھم الصمت والدھشة وھم یرون الدمار… منظر من 
الخرائب في كل مكان، عند المقطع األخیر من االسطوانة: 



 (minderjährige) واألرملة القاصرة
التي یعرف كل واحد اسمھا، 

تستیقظ، وكان قد انتھكت حرمتھا ـ 
ماكي، بأي ثمن كان ھذا...؟ 

صمت 

شتیبان: برلین ـ. 

اآلمر یبقى جالس. 

ارجعوا، ارجعوا، الباب یبقى مغلوقا. 

أثناء ھذا تدخل أغنس، ترتدي الرداء الطویل المخصص للحفالت المسائیة، إضافة إلى معطف من الفرو االبیض. لم ینتبھ 
لھا أحد على الفور، إال بعد أن أغلقت الباب، وحینما نظر إلیھا بیوتر. 

بیوتر: آه…. امرأة… امرأة جمیلة! 
أغنس: عذرا، یا سادتي، إذا كنت قد أزعجتكم. 

ینھض شتیبان. بیوتر یجلس إلى البیانو على الفور، ویبدأ بعزف ألحان ھورست فیسل، مما دفع أوسیب إلى سحب سكینتھ، 
واالتجاه الى خلف البیانو والقیام بقطع أوتاره، واحد تلو اآلخر، حتى صار من الصعوبة االستمرار بعزف اللحن. 

لقد طُلب مني الحضور. اسمي انَدرس، أغنس أنَدرس. قیل لي أن اآلمر یرید الحدیث معي (التحدث معي). 

بیوتر: السیده المحترمة! 
أغنس: دع ھذا. 

 (Oho) بیوتر: أوھو
أغنس: أبعد یدك عني، ال تلمسني، أرجوك. 

بیوتر یمد یده إلى ردائھا. 

بیوتر: ادخلوا، أیھا الرفاق، ادخلوا. 

 (Ohrfeige) بیوتر یرفع ردائھا، فیحصل على صفعة منھا على وجھھ

أغنس: لقد قلت لك أن تترك ھذا. 

أثناء ھذا یقترب اوسیب إلیھا، الذي أطلق الرصاص على األسطوانات وقطَّع األوتار، ووجھھ محمرا من الغضب، یرید أن 
یریھا، بأن ھناك حدود لیس من المسموح تجاوزھا، یمسكھا من معطف الفرو. 

اوسیب: ماذا تعتقدین...؟ تعتقدین، بإمكانك ضربنا على أفواھنا، أنت، أیتھا األلمانیة الخنزیرة القذرة. 

اوسیب یرفع ردائھا كذلك، تصفعھ على وجھھ. في الحال یوجھ المسدس إلى صدرھا. أغنس تغمض عینیھا. یضرب شتیبان 



على المسدس بیده، فیسقط على السجادة ویقوم اآلخرین بمسك اوسیب. وسط ھذه الضوضاء یظھر یھودا أیضا. 

شتیبان: ابعدوا المسدس (خذوا المسدس) 
اوسیب: من ھو المنتصر، أنِت أم أنا...؟ 

شتیبان: اخرجوه من ھنا (ارموه إلى الخارج) 
اوسیب: ألمانیة خنزیرة، آریھ قذره. 

شتیبان: اخرس. 

أغنس تنظر إلى یھودا. 

قل للسادة، إنني أرید الحدیث مع اآلمر لوحدنا. 

شتیبان: اخرسوا. ولیبتعد واحد عن اآلخر. ھذا أمر. ان الذي یتجرأ ویمس ھذه المرأة، سیطلق الرصاص علیھ في الحال. 

سمعوا ما قالھ اآلمر. تركوا الغرفة في الحال. وآخر من خرج ھو یھودا. یغلق الباب من ورائھ. لم یبق سوى أغنس 
وشتیبان. 

أغنس: شكرا جزیال. 

شتیبان یشیر إلى الكرسي. 

سأبقى واقفھ. 

شتیبان یرتدي سترتھ العسكریة. 

لو لم تكن اآلمر بالفعل ـ مع االفتراض، بأن الشاب لم یكذب… فلم یكن من المفرض عليَّ المجيء إلى ھنا. أخذتم بیتنا، 
الحرب ھي الحرب ھي الحرب، فلم أطالب ھنا بشيء، وھذا واضح بالنسبة لي ـ . 

شتیبان یقدم لھا سیكارة. 

ال شكرا. 

یأخذ شتیبان لنفسھ سیكارة. 

ال اعرف، من أجل أي شيء طلبت حضوري إلى ھنا. وكما یبدو ھنا ـ وھذا معناه، وكما اتصور. كلكم رجال، وأنا امرأة 
وحیدة، لیس بمقدورھا الدفاع عن نفسھا… وإذا كانت ھذه ھي رغبتكم (نیتكم): سأقطع الورید بأسناني، وھذا كل ما یمكنكم 

الحصول علیھ. 

یشعل شتیبان سیكارة لھ. 

مجیئي إلى ھنا، ھو االستماع إلیكم. 

شتیبان ینظر إلیھا وھو یبتسم. 



أنا أقدر صمتكم ھذا، سوء ظنكم ـ بعد كل وقع في ھذه السنین… أنا أتحدث معكم بلغة، وانا أعرف ، أنھا من الممكن، أن 
تثیر الكراھیة واالشمئزاز لدیكم …. في الحقیقة، ال أعرف ماذا یجب أن أقول لكم. ما دمت أتكلم ھذه اللغة ـ وھذا الشيء 

الوحید، الذي تسمعھ عبر كلماتي: ھو انني ألمانیة… 

شتیبان صامت یدخن سیكارتھ. 

أنا ألمانیة. نعم. 

شتیبان صامت یدخن سیكارتھ 

تصوروأ، أن زوجي كان في الجبھة الشرقیة. إذا فھو عدوكم. من الممكن أن أریكم رسائل كتبھا، في تلك الفترة، التي كان 
فیھا في أوكراینا ـ ھناك في موضوعة في طاولة الكتابة ـ ھناك حیث تجلسون انتم ، حزمة بكاملھا...لو تقرأون، ماذا كتب 

في حینھا، ربما ستصدقونني، بأننا لسنا ھكذا، مثلما یصورنا اآلخرون، بأننا أعداء: دون تمیز، والكل على السواء. ال یوجد 
شعب ـ ھكذا ببساطة! لم أصدق مطلقا بمثل ھذه األوھام وكل ما كان یقال، وإال لما وقفت ھنا، أیضا: أمام رجل روسي، 

حیث أعرف جیدا، ما حدث لصدیقتي، إلى جانب الكثیر من األعمال القذرة االخرى ـ انسان مثل غنتر، الذي كان اشتیاقھ 
لكم ال یعادلھ اشتیاق أي شخص آخر: یخرج من السرداب، ویضرب بقاعدة البندقیة، وال أحد یسأل عنھ !… عموماـ ـ 

شتیبان بصمت یدخن سیكارتھ. 

لماذا ھذا... 

شتیبان صامت یدخن. 

اعرف، أنك تفكر بطریقة تختلف عما یفكر بھ البعض. ربما بإحساس آخر ـ وفي قرارة نفسك تھزأ مني. أنني ال أعرف، 
كیف أفكر، إال أنني متأكدة، بأن مثل ھذه الحالة لن تستمر على ھذا المنوال ـ آه یا إلھي! ان مثل ھذه األقوال، التي تداولت، 

وال زالت تتداول في أفواه الجمیع، التي لیس لھا أي قیمة… عبث: كأننا لسنا بشعوب من لحم ودم. أنت وأنا… 

شتیبان ینھض، یتجھ نحو النافذة. یرمي سیكارتھ إلى الخارج. 

لماذا ھذا الصمت، أال ترید الحدیث معي...؟ 

أغنس تجلس، شتیبان یقف عند النافذة، ساند نفسھ على حافتھا، وھو الزال یتطلع إلیھا. 

عندما كنت طفلة، عشت أیام طویلة في الصین، حیث كان والدي یعمل ھناك في واحدة من الشركات االلمانیة 
(Norddeutschen Lioyd)، وكان عندي ذلك الوقت أحد عشر سنة من العمر ـ مرة ما ضعت طریقي ، ووجدت نفسي 

في حقل من حقول الرز، ال شيء من حولي سوى شتالت الرز. لم أشعر بمثل ھذا الرھبة من قبل: فجأة حین ینتابك التفكیر، 
بأنك وحیدا في ھذا الفلك تحت قبة سماویة صافیة مرصعة بالنجوم ـ أناـ یومان ولیلتان، تحت سماء صافیة، ال غیم یحجب 
الشمس والقمر، وشتالت الرز والماء… فیما بعد عثر علي رجل صیني، صدفة، وكان واحد من المشردین، الذین ال مأوى 
لھم، والذي لم أتمكن الحدیث معھ، حتى ولو كلمة واحدة أو النطق باسم ما. ولكن في تلك اللحظة لم یخطر على بالي شيء 

ما أبدأ (لفت نظري ـ ملفت للنظر). تعرف، ھذا ما تعودت علیھ ( تعلمتھ ھناك في بلدنا)، إال عندما ظھر ھذا االنسان من بین 
شتالت الرز… حتى ذلك الوقت، كنت أالحظ، دائما، فقط، بأن لھم عیون تختلف عنا، وبشرة الجلد أیضا، ورأس أصلع 

خالي من الشعر، وألول مرة ـ على فكرة، انھ لم یكن شخص ذو خصال حمیدة، ألنھ ابتز والدي ، بأن یدفع لھ مكافئة مالیة، 



مشین! ولكنھ انسان، كائن مثلي… ال أعرف، إذا كنت تدرك ما أقصد...؟ الزلت أتذكر، حتى یومنا ھذا، كیف أتى عبر 
الحقل، فجأة، أوالً الرأس األصلع، ثم األذرع، وفي اآلخر كامل جسمھ النحیف… إذا ما صرخ انسان، وإذا نزف دما ـ مثال ـ 
فأنني لن أسألھ في مثل ھذه الحالة، عن أنفھ، عن لغتھ، عن آرائھ ووجھات نظره، عن مكان والدتھ ـ ھذا ما أفكر بھ أنا على 

األقل.. 

ستیبان یستدیر، متجھا نحو البیانو. 

ال أعرف، ما موقفك (رأیك) من مثل ھذه المسألة. 

شتیبان یجلب زجاجة وقدحین. 

إذا ترید قراءة الرسائل ـ ھناك في طاولة الكتابة ـ ربما تصدقني، بأنھ ھنا في ھذا البلد، ایضا، بشر ال یمكن (من المستحیل) 
لجم افواھھم ببساطة، مثل صمت حیوان…. مع من أتحدث أنا ھنا! مع جماد ال ینطق وال یسمع… 

شتیبان قدم لھا قدح وقد مليء بالشراب. 

لي!… ال شكرا 
شتیبان: جید ولذیذ الطعم! 

أغنس: شكرا...أنا أعرف ھذا النوع (Marke) جیدا. 

یرفع شتیبان قدحھ منتظرا. 

صدقني، أنا ال أرید. یجب أن تعذرني. 

شتیبان یشرب لوحده… أغنس ماسكة القدح المملوء. 

لماذا ھذا الصمت، لماذا ال تتكلم، لتقول رأیك...؟ عندما طلبت إليَّ بالمجيء إلى ھنا… كنت تعتقد: امرأة ، مغامرة 
(مجازفة)، ھذا یمكن أخذه من األعداء!… وھنا أتیت، وھنا أقف أنا- تسخرون !… بعد كل ما عانیتموه من بشر یتكلمون 

لغتي – ربما قد اقسمتم في نھایة االمر، بأنكم لن تتحدثوا، ولو كلمة واحدة، مع بشر من أمثالنا، وقد تكون لدیك أدلة على من 
یقف أمامك - . 

تضع أعنس قدحھا. 

وإذا أعطیتكم الدلیل...؟ 

شتیبان یمأل قدحھ من جدید. 

إذا منحتكم كل ثقتي، واثبت لكم، بأنني أضع مصیرنا بین أیدیكم – دون أي خداع أو مراوغة – ھل ستصدقونني، بأن بقیة 
ما سأقولھ لیس كذبا...؟ موافق...؟ إذا قلت لكم – مبدئیا بأن األمر یقع علي في صنع نوع من المصداقیة (الثقة) فیما بیننا، 

وفي ھذه الحالة عندكم الحق… وإذا قلت لكم بكل صراحة: زوجي - 

أغنس تتردد، شتیبان یشرب. 



زوجي، ھناك، یجلس في السرداب. 

شتیبان یمسح فمھ. 

ھو عقید، أقصد كان عقیدا. قبل سنتین، في تلك القترة بالذات، كان قد بُِعث إلى ستالینغراد، وكان قد وقع في األسر، ولم 
أعرف في أي مكان، ولم یتحدث معي حول ھذا. كنت ال أعرف أبدا، فیما إذا كان على قید الحیاة… باألمس، حینما جلبت 
الماء فُجئت بوقفتھ في الحدیقة، طوال اللیل، قال، انھ اخفى نفسھ خلف شجر الصنوبر، ألنھ كان یجھل، من یكون في ھذا 

البیت، وفیما انا الزلت على قید الحیاة… تصوروا، ماذا یعني ھذا لھ…! لم یفقد غیر ذراعھ االیمن وال شيء غیر ھذا. وقبل 
شھر ھرب من االسر أثناء عملیة نقل األسرى، ھكذا قال لي. 

شتیبان صامت وھو یتطلع علیھا. 

وھذا كل ما یمكن أن أقولھ ـ . 

شتیبان یمأل قدحھ للمرة الثالثة. 

لو لم یكن ھورست، لما كنت أعرف، كیف كان من الممكن لي تحمل كل ھذه السنین ـ من الطبیعي ھناك بشر، مثل 
ھورست ـ كما تعرفون، لیسوا بمالئكة، وإنما أرادوا الحیاة، ولیس الھالك …. طبعاـ الكثیر منا یعرف أمثال ھؤالء البشر… 

ال اعرف كیف یمكن لإلنسان أن یحصل على الثقة، والحفاظ على ماء الوجھ، كما ھو في زمننا ھذا! وفي ھذا البلد 
بالذات!… من أین لي الشجاعة أن أقف ھنا، وأن اطالب، أن نعامل كبشر… 

شتیبان صامت، یشرب. 

إذا كانت رغبتكم، أن نترك ھذه الدار، ألن وجودنا یزعجكم اسألكم ـ ھل من الممكن، على االقل، البقاء في السرداب...؟ 
قولوا لي صراحة. 

شتیبان یشرب ما في القدح، وھو صامت. 

نعم أم ال...؟ 

شتیبان صامت. أغنس تجھش بالبكاء 

آه یا إلھي...! ماذا تریدون مني بعد...؟ الركوع والتوسل إلیكم، كي تردوا على...؟ ماذا فعلت بكم إذا...؟ 

ینھض شتیبان، والحیرة بادیة علیھ، وإشارات تثیر الدھشة واالسف. 

ال تتظاھروا، فأنا أعرف تماما، أنكم تجیدون اللغة االلمانیة ـ 
شتیبان: یھودا...؟ 

أغنس: ولربما كان الشاب قد كذب علي...! 
شتیبان: یھودا...؟ یھودا ـ 

شتیبان یتجھ نحو الباب، یفتحھا، تشمع من جدید موسیقى وغناء اآلخرین. 



أغنس: كالب! حقراء ـ 

أغنس تعدو إلى الباب اآلخر، من حیث كانت قد أتت، تجده مقفول. تعدو إلى الباب الثالث، الذي یؤدي إلى الخارج، تحاول 
فتحھ برجة من یدھا… ال فائدة. 

حتى ھذا ـ 

یعود شتیبان بصحبة شاب یرتدي مریلة، یحمل بیده مقالة وخرقة من القماش. اثناء ھذا رصدت أغنس مسدسا ملقى على 
السجاد، تأخذه وتخبأه تحت معطفھا. 

لقد أوقعتني في الفخ...! فھو ال یفھم أي كلمة، أبدا، كل شيء كذب...! 
یھودا: مدام ـ 

أغنس: أنت… أیھا الكلب اللعین، أنت …! 
یھودا: المدام ال یروق لھا الھزار...؟ 

أغنس: أال تخجل من نفسك… 
یھودا: الرفیق اآلمر یقول لكم، انھ سعید بوجود المدام ھنا. 

أغنس: شكرا. 
یھودا: انھ مسرور جدا، یقول الرفیق اآلمر. عليَّ أن اقول ھذا مرة أخرى، فمن واجبي ترجمة كل شيء. 

أغنس: ماذا...؟ 
یھودا: كل شيء. 

شتیبان یشیر إلى الكرسي، أغنس واقفة. 

أغنس: اسألھ، كم ھي المدة، التي سیقیمون السادة فیھا في بیتنا. 
یھودا: ھي ترید أن تعرف، المدة، التي سنبقى بھا ھنا. 

شتیبان: ال أعرف. 
یھودا: إنھا خائفة من وجودنا ھنا. 

شتیبان: ثالثة أسابیع، أربع… 

یھودا یلتفت إلى أغنس. 

یھودا: الرفیق اآلمر ال یعرف بالضبط. الرفیق اآلمر یقول ثالثة أسابیع، أربعة أسابیع ـ ال یعرف. 
أغنس: قل للسید العقید، انني اقترح كاآلتي ـ 

أغنس تتوقف عن الحدیث، عند ظھور أشخاص آخرین من عند الباب، الذي كان مفتوحا… تنتظر حتى یدرك ما تقصد… 

شتیبان: اغلقوا الباب. 

یغلق الباب ویختفي اآلخرون. 

أغنس: اقترح كاآلتي: سأقوم بفعل كل ما یطلبھ مني، سأكون خلیلة لھ (Mitresse) ـ كال، ال تقل لھ ھذا…! 
یھودا: ماذا ترید المدام...؟ 



أغنس: قل لھ: انني سأتناول الشراب معھ كل لیلة… إذا كانت ھذه رغبتھ، ولكن بشرطین: یجب على اآلخرین ترك بیتنا، 
وعلى العقید أن یضمن لي تنفیذه. والشرط الثاني: بإمكان العقید أن یحدد الوقت الذي یناسبھ، ولكن علیھ أن یقطع العھد على 

نفسھ، بأن ال یتحرى عن المكان، الذي اقیم فیھ خارج نطاق الموعد المتفق علیھ… رجائي أن تترجم لھ ھذا. 
یھودا: بكل سرور، مدام. 

أغنس: وإذا لم أكن ھنا في الوقت أو في الساعة المتفق علیھا، سیكون مفھوما بطلب استدعائي. وإذا ما التزمت بوعدي ھذا ـ 
وسألتزم ـ فما علیھ، أیضا، أن یلتزم، كضابط عسكري، بتنفیذ ما یتفق علیھ. 

یھودا یترجم: 
یھودا: انھا تقترح: أوال ـ/ 

بقیة الحدیث یصبح غیر واضح (غیر مفھوما)، ویُشاھد كیف یوضح، ھو، االقتراحین بإشارة من إصبعیھ، مما ینتج عن 
ذلك حدیث مطوال. 

شتیبان: جید. أنا موافق. 

یھودا یلتفت إلى أغنس. 

یھودا: الرفیق اآلمر یقول، بأنھ موافق على ما اقترحتھ المدام. 

یھودا ینحني، تاركا المكان. شتیبان وأغنس لوحدھم. یأخذ شتیبان القدح المملوء، الذي تركتھ أغنس قبل ذلك، ویناولھ لھا. 
یرید أن یرفع القدح، إال أنھ قبل أن یفعل ھذا، یقدم نفسھ. 

شتیبان: ایفانوف. شتیبان ایفانوف. 
أغنس: أغنس ـ 

أغنس تسقط، على األرض، مغشیا علیھا. 

شتیبان: یھودا…! یھودا…! 

یھودا یعود. 

اغمى علیھا. 
یھودا: ھذا بسبب الجوع. 

شتیبان والشاب (یھودا) یحمالنھا ویضعونھا على الكنبة، في وضع یبدوا نصف جالسة ونصف مستلقیة. من خالل فتحة 
الباب تسمع موسیقى وأغان. أغنس تُغطى بمعطف عسكري. شتیبان یتطلع علیھا بعض الوقت، بعدھا یعطي إشارة للشاب 

لیقوم بتنظیف الغرفة وجمع القطع المكسورة من على االرض. شتیبان یساعده، وكالھما یجلسان على ركبتیھما على 
السجادة. واحد منھم یصطدم بالطاولة، فتسقط زجاجة على االرض ـ أغنس تفتح عینیھا، دون أن تحرك نفسھا. الرجالن 
الجالسان على ركبتیھما، بقوا في مكانھم دون حركة، خوفا من أن تستیقظ أغنس، ألنھم لم یتمكنوا من رؤیة أغنس وقد 

استیقظت ماسكة المسدس بیدھا. 
ینھض شتیبان. أغنس تغلق عینیھا. یحمل الشاب القطع المكسورة، كي یأخذھا الى الخارج. یسیر على أصابع قدمیھ. شتیبان 
لوحده مع المرأة النائمة. یتطلع علیھا بعض الوقت… ثم یرید االستمرار بجمع باقي القطع المكسورة… یجلس قرب الكنبة…. 



یتأوه فجأة… وبصورة عفویة تجلس أغنس. یتطلع بعضھم على اآلخر… یبتسم شتیان ببطيء. 

أغنس: الدماء… انظر...! كیف تقطر الدماء على السجادة! أال تفھم ما أقول ...؟ یدك، ایفانوف، تطلع إلى یدك الیسرى…! 
شتیبان: ایفانوف، شتیبان ایفانوف. 

أغنس: شتیبان ایفانوف، الدماء تنزف …. 

تسدل الستارة 

الفصل الثاني 

المشھد الثالث 

 (Waschküche) السرداب
ھورست یقف عند النافذة. الوقت ھو الغروب. أغنس تھیأ لھ العشاء. صمت طویل. 

ھورست: غدا، تكون، بالضبط، ثالثة اسابیع. 

صمت… 

أغنس: الزال عندنا القلیل من الخبز ـ . 

صمت… 

ھورست: انھا امنیة ، أن یكون االنسان حرا، طلیقا، یتحرك، خارج ھذا المكان. 

أغنس تتوقف عن العمل. 

أغنس: „ باألمس كانت طلیقة، خارج ھذا المكان. في الساعة السابعة، كما ھو دائما، عندما تخرج، یكون ھو (شتیبان) 
بانتظارھا، مرتدیا المعطف، والبیریة على رأسھ (Mütze)، واقف بجانب سیارة مرسیدس، كان قد حصل علیھا، وھكذا بدأ 

السفر سویة بعیدا، الى غابات غروَن (Grunewald)، وبحیرة شالختن، حتى آخر خیوط الشمس فوق أشجار الصنوبر. 
توقفوا عند بحیرة الفان (Wannsee)، نزلوا، مشوا على الرمل بأحذیة ریاضیة سوداء اللون (Ballschuhe/ أحذیة بالیھ). 

أخذوا زورقا… أغنس في فستان السھرة (Abendkleid)، والشمس على أبواب الغروب، تبعث بأشعتھا الدافئة. مكثوا 
ساعتین على الماء (في الزورق) وأغنس تضع على معطفھ، الذي تعط منھ رائحة البنزین، التبغ، والزیت، على كتفھا… لقد 

كان یوما جمیال…" 

ھورست یبتعد عن النافذة. 

ھورست: لو كان بمستطاع االنسان ترك ھذا المكان والذھاب والخروج، حیث الھواء التقي. 



أغنس تقدم لھ الصحن. 

أغنس: ھناك في الخارج، على بحیرة فان، بدأ الناس یمارسون السباحة! عاد كل شيء، كما كان في السابق، مخضرا، 
نابض بالحیاة، وكأن شيء لم یحدث. في كالدوف، حیث كنا نلعب الكولف (Golf)، ال تُرى سوى بعض المدافع واالضواء 

الكاشفة، التي طالھا الصدأ، والنادي الذي نال نصیبھ من الحرب. 
ھورست: من أین تعرفین كل ھذا...؟ 

أغنس: أنا...؟ ماذا...؟ 
ھورست: ھناك، خارج ھذا المكان، كیف تبدوا االشیاء في كالدوف. 

أغنس: في كالدوف ـ كنا، أنا وغیتا، في شھر شباط، لجلب الخشب من ھناك. 
ھورست: ویسبحون في بحیرة فان...؟ 

أغنس: مجرد خیال، لماذا ال، وأنا أتخیل نفسي في األیام األخیرة من شھر آیار. 

تسمع موسیقى تنطلق من البیانو. 

لماذا تھز برأسك...؟ 
ھورست: انھ یعید العزف من جدید! 

أغنس: ال تعیره انتباھك، وحاول أن تتفادى سماعھا. 
ھورست: انھا تصیب االنسان بالجنون … طوال النھار، ال یمكن أن تكون ھذه إال من صنع الشیطان …! مرارا وتكرارا 

موزارت! 
أغنس: طعامك جاھز. 

 .(d-Moll) ھورست: كونسیرت بیانو في د ـ مول

ھورست یجلس. 

أغنس: أنا ال أفھم غیتا.  إذا كانت قد رمت قطعة من الورق عبر النافذة! ودون أي كلمة عن مارتین وكیف وضعھ ـ فھي 
تدرك جیدا (واثقة)، ماھیة الھموم، التي سأعانیھا من جراء ذلك…. 

ھورست: ألیس لدیك شھیة لتناول الطعام...؟ 
أغنس: أبدا...! لیس عندي شھیة لذلك. 

ھورست: ھذا غیر ممكن االستمرار على ھذا الوضع، الذي أنت فیھ… حالة نفسیة عسة، تزداد تعاسة یوما بعد یوم. 
أغنس: ال تحمل ھمي من أجل ھذا، یا عزیزي ، فعال… ـ 

ھورست: ھل یقدم لك طعام، ھناك، أفضل من ھذا…. 

أغنس تتكلم بلھجة قاسیة (حادة). 

أغنس: ماذا تظن، من أكون أنا...؟ 
ھورست: على أیة حال ـ یجب على االنسان أن یعیش… 

أغنس: أسألك، ماذا تظن، من أكون أنا. 
ھورست: یا إلھي ـ 

أغنس: ھل تعتقد بالفعل، بأنني مومس...؟ 

أغنس تبكي. 



ھورست: ماذا جرى...؟ 
أغنس: ال تلمسني… أبعد یدك عني…! 

ھورست: اآلن تبكین ثانیة ( تعاودین البكاء) ـ 
أغنس: لم أكن اتوقع منك، ان تكون خبیثا بھذه الصورة…! 

ھورست: أرجوك، أغنس، ماذا قلت...؟ أنِت...؟ ال تأخذي كل ھذا، ھكذا، بجدیة ـ . 

أغنس تبعد نفسھا عنھ. 

نعم،  ھذا ما اكرر قولھ: إنك مرھقة االعصاب، یا أغنس، ألنھ لیس لدیك شھیة لبتناول الطعام. مع كل یوم یمر، یصبح 
جسمك أكثر نحالة، ھذا ما یمكن مالحظتھ كل یوم… 

تجلس أغنس لتنظف حذائھا. 

أغنس: كم الساعة اآلن...؟ 
ھورست: عشرون دقیقة قبل السابعة، بالضبط واحد وعشرون دقیقة. 

أغنس تلبس الحذاء األسود اللون. 

أغنس: ال ضرر من ذلك، لو تناولت القلیل من الطعام، ألنني ال أشعر بالحاجة إلى أكثر من ھذا. إنك ستكون مبسوطا لكل 
لقمة تتناولھا. 

ھورست: لو حصلت على بدلتي، فإننا لن نحتاج إلى مثل ھذا المخزون، سوى ما یمكن حملھ في الحقیبة ـ 
أغنس: من أین لك ھذا، بأن البدلة ستكون ھنا...؟ 

ھورست: عندما تترك غیتا ورقة كتبت علیھا: ستكون البدلة ھنا یوم الخمیس. أرجوك. 

أغنس صامتھ 

عجیب أمرك، یا أغنس، نحن ننتظر ھنا، في ھذا المكان الملعون ثالثة أسابیع، وعندما تقترب الفرصة للحصول على البدلة 
ـ 

أغنس تأخذ فستان السھرة. 

أغنس: ترید اآلن أن نترك ھذا المكان ونذھب من ھنا...؟ وما الفائدة من ذلك...؟ 
ھورست: أنا لم أفھم ما تریدین… 

أغنس: لم یصیبنا أي ضرر من بقائنا ھنا. طبیعي ـ العیش في ھذا المكان (في السرداب)… وساعة بحالھا من أشعة 
الشمس…. إنھم لن یمكثوا ھنا إلى األبد، وعلى أیة حال، عندما یذھبون ویتركون ھذا المكان، سیعود بیتنا لنا. من أجل بعض 
من األیام، سواء طالت أم قصرت. فإذا ھربنا، سنخسر كل شيء، وسنكون مشردین ال مأوى لنا… ھنا یجب التفكیر وإعادة 

النظر جیدا في ھذا األمر. 
ھورست: أیعني ھذا، تریدین البقاء ھنا...؟ 

أغنس: ما نملك من مخزون یكفینا، على األقل، اسبوع آخر. 
ھورست: إذا لم تأكلي أي شيء، بالتأكید. 

أغنس: على أیة حال، سوف لن أذھب من ھنا، فاضیة الیدین، ھربا إلى المجھول، بھذه البساطة… ربما سیكون البیت، بعد 
اسبوع، خالیا! وسیعود لنا… 

ھورست: ربما. 



أغنس: إذا… 
ھورست: ربما، أیضا، ال. 

أغنس تذھب، والرداء بیدھا، خلف الجدار. 

أغنس: إنك تشكي دائما، في دائرة ھذا الفراغ الذي تعیشھ، من الممل المقیت، وإذا ما جلبت لك الكتب، ال اعرف لماذا ال 
تقرئھا…! 

ھورست: كتب ـ . 
أغنس: سابقا، كنت تقرأ كثیرا وبشكل مستمر. 

ھورست: بسمارك، العصر وأثاره… 
أغنس: لم یكن بإمكاني االختیار. أخذت ما كنت قد عثرت علیھ أمام األبواب. 

ھورست: أجمل األساطیر الكالسیكیة للعھود القدیمة… أودیسیس یأتي إلى اتیكا. اودیسیس مثل متسوال (متنكرا)في القاعة 
(البھو). بینولوَب أمام الَعریس. أودیسوس یھزأ مما یراه. المساء والصباح في القصر ـ 

أغنس: إلى جانب ھذه، ھناك أشیاء اخرى (كتب أخرى أو أعمال أخرى). 
ھورست: عندما كنا تالمذة، كنا نھزأ منھا ونصنع النكات حولھا…اننا كاریننا… شعب بال أرض… تعلیمات حول ركوب 

الخیل للعشیقة… افول الحضارة الغربیة… أفكار غیر سیاسیة، توماس مان...رسائل حب عبر ثالثة قرون، أھدیتھا لي. 
أغنس: أنا...؟ 

أغنس تظھر من وراء الجدار بفستان السھرة، الذي الزالت أزراره مفتوحة، وبین أسنانھا مشبك الشعر وقد وضعت یدھا 
على شعرھا. 

ھورست: حبیبي ھورست بعد أول رقصة لنا في حفل مع أغنس السعیدة في ارمیتاَغ. 
أغنس: كم الساعة اآلن...؟ 

ھورست: السابعة إال ربع. شيء واحد یمكن االعتراف بھ، وھو أن اآلمر علمك المحافظة على ضبط المواعید. 

أغنس تقف أمامھ كي یغلق أزرار فستانھا من الخلف. 

ما األسباب التي تمنعك، من أن تقولي لي، كیف یبدو ھو ( مالمحھ)… 
أغنس: أنت تعرف ھذا، كیف یبدو الروسي. 

ھورست: فعال، إنك ال تتحدثین إال قلیال في اآلونة الخیرة… في البدایة كان على العكس من ھذا، عندما كنت تعودین مشتتة 
االفكار، ولكن رغم ھذا كنت تقصین عليَّ كل ما دار بینكم، في المساء، من حدیث. واآلن...؟ 

تمد أغنس یدھا إلى الخلف لتتأكد من غلق االزرار. 

أغنس: شكرا. 

أغنس تمشط (ترتب) شعرھا أمام المرآة. 

ھورست: حدیثكم حول ھاینھ، ماركس، وكل السادة اآلخرین، الذین منعونا، بكل بساطة، عنھم ـ مثال القضیة مع أوسیتسكي 
(Ossietzky)، ھذه كلھا أسماء لم نسمع عنھا، نحن من أمثالنا، ابدا، وانا بدوري أجد ھذا شيء رائع، بأن یعرف ھذا 
الروسي أحسن منا عن رؤوسنا الكبیرة… على أیة حال انھ شيء مؤثر … ونحن، الذین ال نفكر سوى بذئب البراري 

 im) وإذا ما دار الحدیث حول الروس ـ وھذا ما یحدث لي شخصیا…! أثناء ماكنت على الجبھة ،(Steppen Wolf)



Osten)، وكانت فترة طویلة … ال یعلم غیر الشیطان. التقیناھم بشر یختلفون عنا، مع ھذا، كانوا بشر طیبي االخالق. 
مشكلتنا الوحیدة، إننا لم نتمكن من الحدیث معھم…. یضعون الحلیب لك على المائدة، رائع، وإذا ما خرجوا من الغرفة، 

ینتابك الخوف… تفكر، ما الذي یجول في خاطرھم...؟ ھنا یحس المرء من جدید بفقدان الثقة وعمد الطمأنینة. وھذا كلھ سببھ 
ھذه اللغة الملعونة…! اما اآلن یجلس ھنا رجل روسي في بیتنا، یتكلم اللغة االلمانیة بطالقة، وإذا ما تحدثیني عن نقاشاتكم ـ 

فجأة، وعلى حین غرة، بدا لین كل شيء مختلفا، أشیاء معینة، تلك التي أضمر لھا الكراھیة، اسماء معینة ـ ما لم أستطع 
الكشف عنھ ـ فجأة كل شيء یتغیر، وتظھر بوجھ جدید، حینما تتكلمین، بكالم كلھ أمل ؟ بجدیة. 

أغنس تمشط (ترتب) شعرھا...صامتھ. 

ھل تفھمین ما أقصد...؟ 
أغنس: ولھذا السبب ترید الذھاب من ھنا...؟ 

ھورست: لكن في اآلونة األإخیرة ، إذا لم أسأل، تبقین صامتة، ال تتفوھین بكلمة ولو واحدة، إال حین أسألك. 

تسمع موسیقى موزارت من جدید. 

أغنس: على فكره (بالمنسبة)، من الغرابة، بأنك ال تتحدث. سنتین كنت مفقودا: لم تتفوه، ولو بكلمة واحدة، كیف عشت، 
وأین كنت ـ منذ وارشوا (انتفاضة الغیتو في وارشو أثناء الحر العالمیة الثانیة ـ المترجم ـ) 

ھورست یسمع (یصل صوتا إلى سمعھ) 

ھورست: حبذا لو یكون ھذا الصوت، صوت غیتا...؟ 
أغنس: لماذا...؟ 

ھورست: أال تسمعي...؟ 
أغنس: غیتا...؟ 

ھورست: شخص ما ینادي اسمي… بوضوح تام. 
أغنس: ال تأتي غیتا، بالتأكید، قبل أن ینسدل الظالم. 

أغنس تنھض. 

كم الساعة اآلن...؟ 

أغنس تقلم أظافرھا. 

لماذا تنظر ھكذا إلي...؟ 
ھورست: إنك تھتمین بمظھرك أكثر من الالزم، بالفعل، یا أغنس ـ …. 

أغنس: أھذا مأخذ...؟ ھل تعرف، بأننا لو أھملنا أنفسنا وتعاملنا مع اآلخرین على ھذه الشاكلة، سنخسر كل شئ. إنك كرجل، 
لیس بإمكانك أن تدرك ھذا… وھذا ھو الواقع. في صیف باریس في األربعین، كنت قد فھمت ھذا. 

تجلس أغنس من جدید امام المرآة. 

ھورست: مجرد أن أعرف، كیف یبدو ھو، یبدو أنك ال تریدین عن ھذا...! 
أغنس: من...؟ 



ھورست: من…! 
أغنس: لقد ذكرت لك، ھو روسي… وكیف یبدو الروسي، ھذا ما یعرفھ كل طفل. من أجل أي شيء وجدت الصور. كل 

شعب عنده َعلم ووجھ. الیھودي لھ أنف مقوس، وشفاه غلیظة، ناھیك عن طبائعھ. االنكلیزي رشیق، وریاضي ، مادامت 
اللعبة تستجیب لظروفھ ومتطلباتھ. االسباني فخور بنفسھ. االیطالي لھ صوت یحسد علیھ، إال انھ كسول وسطحي التفكیر. 

األلماني وفي مخلص. الفرنسي یمتلك خفة الروح، وھذا كل شيء… أما الروسي، تذكر رجال المقاومة، الذین القیتھم ـ 
ھورست: لم ألتق أي واحد منھم. 

أغنس: تذكر المجالت المصورة…! ھكذا ھو بالضبط، ندبة على رقبتھ، كما أعتقد، أو شامة. 

أغنس تضع المساحیق على وجھھا. 

واآلن، یا عزیزي، ما الذي جنیتھ من ذلك...؟ 

من خالل نافذة السرداب تظھر ید تضرب على الجدار، إال أن كالھما لم یالحظا ھذا. البیانو یعزف من جدید مؤلفات 
موزارت . الید تظھر ثانیة، وھي تمسك رزمة، تتركھا تسقط. ھورست یالحظ ھذا، وھو یتطلع في الوقت نفسھ، فیما إذا 

أغنس قد الحظت ھذا أیضا. إال أن ھذا لم یحدث. أغنس مشغولة بوضع المساحیق على وجھھا. بعد تردد قرر ھورست، أن 
یأخذ الرزمة، ویدفعھا تحت مضطجع خشبي. البیانو یتوقف عن العزف. 

ھل تعرف، ماھي المزارع الجماعیة...؟ 
ھورست: لماذا...؟ 

أغنس: باألمس، تحدث طول الوقت عن المزارع الجماعیة. 

أغنس تطلي شفتھا ( أحمر الشفاه). 

على أیة حال، انھا مجموعة من الفالحین، فھمت ـ (جمعیات فالحیة) 

أغنس تتوقف عن الكالم (تصمت فجأة)، وكأنھا تتحدث مع نفسھا. 

"قبل ثالثة أسابیع، عندما صعدت أغنس، ألول مرة، إلى فوق، تعاھد االثنان، على أن ال تكون الخیانة ثمن لحیاتھا. لكن ھذا 
لیس إال حب ولیس عمل مشین، یدفع االنسان ثمن باھظا لھ، فماذا علیھا أن تفعل ...؟ الصعود والنزول، الذي تقوم بھ، 
أغنس، كل مساء، وساعات الحب التي تقضیھا ھنا، والساعات التي تقضیھا تحت، حیث الكذب: فما الذي كان علیھا أن 

تفعل. ھورست أنقذت حیاتھ، مادام یصدق ما تقول: یعتقد، انھ بھذا قد نجى من الموت.“ 

ینظر كل واحد لآلخر… 

ھورست: لماذا تتطلعین، ھكذا، على ...؟ 
أغنس: وأنت… لماذا تتطلع، ھكذا، علي...؟ 

ھورست: جمالك، والسعادة البادیة على وجھك، ھكذا، یا أغنس، حین حضرنا أول حفلة رقص. وقت ذاك في أرمیتاك 
 .(Ermitage)

أغنس: أردت أن تقول شیئا غیر ھذا. 
ھورست: ال أدري . 

أغنس: قل ما ترید أن تقولھ. 
ھورست: ھل ذھابك الى ھناك برغبة وطواعیة منك ...؟ 



أغنس: ھورست ـ 
ھورست: مجرد سؤال ال غیر. 

أغنس ترمي نفسھا علیھ (تحتضنھ) 

أغنس: ال تتركني الذھاب إلى ھناك، مرة أخرى…! أبدا! 
ھورست: أغنس...؟ 

أغنس: امسكني…! امسكني…! 
ھورست: أنِت… 

ھورست یمس شعرھا برقة. 

أغنس: ال تتركي الذھاب مرة أخرى أبدا. 
ھورست: وإذا أتوا (نزلوا) إلى ھنا...؟ 

أغنس: أطلق الرصاص علي. 
ھورست: أغنس ـ 
أغنس: على كالنا. 

أغنس تشھق بالبكاء على كتفھ. 

ھورست: ھو یُحبك …. من الممكن أن أفھم ھذا، یا إلھي، ھذه لیست جریمة، إذا لم یحدث شیئا بینكم ـ أعرف… كانت نذالة 
مني، عندما رجعٍت أول مرة إلى تحت، سوف لن أطلب منك، في المستقبل، أن تقسمین الیمن! 

أغنس: لم یكن قسم كاذب ـ . 
ھورست: وكنت في حینھا، غریبة األطوار، أیضا. ال تتطلع إليَّ مثل الحیوان ! كما قلٍت مرة، ھكذا بشكل عدائي. ولعدة أیام 
لم تلتفتي إلي، ولم أجرأ الحدیث معك. ولم یكن ھذا امر ھینا، بالنسبة لي، وكما تعرفین، ثالث ساعات في ھذا السرداب أربع 

ساعات…!… كان من المفروض علیك أن تفھمیني، وأن تتحسسي وضعي، یا أغنس، قسما، لن أسأَل مرة اخرى أبدا. وھذا 
عھد مني… أبدا….ھل تسمعیني...؟ لقد تغییرة كثیرا عن المرات السابقة، تماما، صدقیني…! عالمات الخوف، التي كانت 
واضحة على وجھك، قد اختفت، وھذا ما أشعر بھ، یا أغنس. لم یكن من السھولة عليَّ تصدیق كل ما تقولین. لكن اآلن ـ 

لماذا ترتعشین...؟… إذا لم یحدث شيء لحد اآلن، أغنس، ال داعي للخوف بعد اآلن، من امرأة تحب زوجھا ـ ال أحد یجبرھا 
على عمل ترفض القیام بھ ـ أنت تعرفین ھذا تماما. 

أغنس: أطلق الرصاص علي…! 

أغنس تخرج المسدس من معطفھا. 

افعل ھذا …! ھذا حاال، اآلن …! أطلق الرصاص، اآلن ، علي…! 

یأخذ ھورست المسدس من یدھا 

أما أن تصدقني، أو تطلق الرصاص علي…! 

أغنس تنھار على األرض، جالَس على ركبتیھا. 



ھورست: ما ھذا الذي تفعلینھ، یا أغنس …. تعالي … انھضي، تعالي … دعینا نفكر بالعقل … إذا لم تذھبي اآلن ـ أنا اصدقك، 
یا أغنس، وھذا واضح على أیة حال ـ سنضیع، ونفقد كل شيء، كالنا...ھل تسمعین...؟ 

أغنس الزالت جالست، ویدیھا على وجھھا. 

أغنس: „ إذا لم تذھبي اآلن. أنا اصدقك، یا أغنس، وھذا واضح، على أیة حال. سنضیع، ونقد كل شيء، كالنا.“ 

موسیقى موزارت تسمع من جدید. 

ھورست: أغنس، لقد جاوزت الساعة السابعة. 

تسدل الستارة 

المشھد الرابع 

غرفة الجلوس 
عند البیانو رجل اسمھ ھالسكا، یعزف موسیقى لموزارت… یتوقف عن العزف، فیقوم بضبط األوتار. یھودا یتحرك ھنا 

وھناك، یقوم بإعداد مائدة العشاء. 

ھالسكا: قل لآلمر، األوتار المقطوعة قد غیرت، كما أمر، من البیانو العائد لي. وھذا ما یمكن عملھ على األقل. ال أعرف، 
ماذا یفھم ھؤالء السادة عن ھذا البیانو (Flügel)… ھذا الصندوق تعط منھ رائحة الخمرة. 

یترك یھودا المكان من جدید. 

وإذا أصبحوا، اآلن ، سادة العلم، مثل ھؤالء الخنازیر ـ . 

یعود یھودا ومعھ زجاجة من الخمر. 

یھودا: أنا ال أستسیغ سماع اللغة األلمانیة، ولكن أفھمھا. 
ھالسكا: تعودت القول دائما، ما یجول بخاطري. حتى ولو كان المرء یفھم ما أقول. 

یھودا یتطلع علیھ. 

لیس مھنتي ھي ضبط األوتار. 

یضع یھودا بریمة نزع السداد على فلینة الزجاجة. 

یھودا: كیف لم تمت لحد اآلن ...؟ 
ھالسكا: كیف من فضلك...؟ 



یھودا: كیف لم تمت لحد اآلن...؟ 
ھالسكا: موت...؟ أنا...؟ كیف ...؟ 

یھودا: السید تعود القول، ما یجول في خاطره. 
ھالسكا: بال شك. 

یھودا: كیف كان یفكر السید، حینما تُرك یعیش مدة اثني عشر سنة بكاملھا...؟ 

یسحب یھودا سداد الفلین من الزجاجة. 

ھالسكا: لیس لدي أي شكوى أو تظلم، 
أرجو أن تفھمني بشكل صحیح. 

كان على اآلخرین أن یحفروا. تحت زخات مطر شدید…! ال أنتظر منك، أن تعرف من أكون أنا، وأن یكون السمي، بالنسبة 
لك، مدلول آخر (شأن آخر)، لھ أھمیتھ. یعلم هللا، إنھ ما یحدث اآلن ظلم آخر، في زمن آخر ـ . 

یھودا صامت، یرتب مائدة الطعام. 

ماذا فعل أمثالنا من ذنب (جریمة) خطأ...؟ أرجوك، كون أن نجاحي جاء في ھذه الفترة بالذات. ما عالقة موزارت بالرایخ 
الثالث...؟ وماذا فعلت أنا. ال شيء أكثر من أنني عزفت مؤلفات موزارت الموسیقیة، في وضع كان فیھ تحت رحمة ارھاب 

الغارات الجویة … كان ھذا ربیع عام ١٩٤٣…! 

یھودا صامت، یرتب مائدة الطعام. 

ال تصدق ھذا… ألیس كذلك...؟ 

یھودا صامت، یرتب مائدة الطعام. 

على أیة حال ـ . 

ھالسكا یحاول العزف مرة اخرى لموزارت على البیانو… انھ عازف ممتاز بالفعل، في نفس الوقت، الذي یقوم یھودا بمسح 
االقداح الزجاجیة، بمسكھا أمام الضوء . یتوقف العزف. 

یھودا: ألف وتسعمائة وثالثة واربعون ـ كنت في الغیتو ـ في وارشو ـ تركوا المیاه تتسرب الى داخل القنوات، كي نغرق، 
وإذا ما خرجنا منھا (القنوات)، كانوا ینتظروننا في الخارج بأسلحتھم: طاق … طاق … طاق …! كان من المفروض أن 

یذھب واحد منا إلى الروس، ولكن كیف...؟ غرقت أمي، وأبي أطلق الرصاص علیھ أمام أعیننا، وأختي مات في غرفة 
الغاز ؟ طلبت من النساء أن یضعوني في العربة مع األموات. یجب الخروج من ھنا…! أخذوني وألقوا بي إلى جانب الجثث 
(مع األموات)… وھكذا تمكنت من الوصول إلى الروس. أخوتي، قلت لھم: ال تنثروا التراب علي… اتركوني ھكذا، وعندما 

ینسدل الظالم، أنھض اواصل سیري ـ . 

یضع یھودا األقداح 

ھالسكا: ال أعرف، لماذا تقص عليَّ كل ھذا، وما شأني منھ. فلیس لي عالقة باألحداث، التي جرت فعال … یعلم هللا ـ . 
یھودا: ھكذا كان في وارشوا. 

ھالسكا: ممكن … 



یھودا: آذار، تسعمائة وثالثة وأربعون. 
ھالسا: ال یجب علیك أن تعتقد(تشك)، بأنني أستسیغ مثل ھذه االعمال، ألنھم یھود ـ أنا لست ضد الیھود. كان في فرقتنا 

الموسیقیة مجموعة من الیھود، لھم موھبة في العزف ـ لماذا تتطلع ھكذا عليَّ ...؟ ھنا یوجد شخص آخر، بإمكاني البوح 
باسمھ. النقیب أندرس، ھو الذي كان في وارشوا، ولیس أنا…! 

یھودا: النقیب أندرس...؟ 
ھالسكا: ھورست أندرس . ـ أنا فنّان. 

یھودا یأخذ دفترا صغیرا یُدون فیھ بعض المالحظات. 

لن أدعي، إذا قلت …. ھل تعرف، كنت أقوم بزیارة ھذا البیت كثیرا، یعلم هللا، ان ھؤالء الناس لن یفعلوا شیئا قبیحا ضدي، 
بل كان العكس …!… ولكن كل ما أرید قولھ، إن أمثالنا ال یسمح أن یكون لھم دور ـ 

یھودا یدون… 

یھودا: ھورست أندرس . نقیب . وارشوا تسعمائة وثالثة وأربعون ـ ...؟ 
ھالسكا: ارجو أن تفھمني بشكل صحیح …!، أنا لم أقل، بأن ھذا الرجل، قد شارك؟ فلیس عندي أي دلیل بھذا الخصوص … 

مطلقا ـ مبدئیا، فانا لم أتدخل في السیاسة ـ 

یدخل شتیبان . 

ھالسكا: السید األمر، انتھیت من ضبط البیانو (ضبط االوتار). 

یضع شتیبان قبعتھ ویخلع معطفھ. ھالسكا ینتظر الجواب، ولكن دون جدوى. بعدھا ینحني تاركا المكان . شتیبان یتطلع على 
الساعة. 

شتیبان: أین ھي سیدتنا العزیزة...؟ 

یھودا یھز منكبیھ، ثم یبتعد عن المكان. شتیبان واقف یتطلع إلى المائدة. اثناء ھذا تظھر أغنس من عند الباب اآلخر. شتیبان 
لم یالحظ دخولھا، اثناء تناولھ قطعة من اللحم ووضعھا في فمھ بسبب الجوع. 

أغنس: بصحة وعافیة…! 

یلتفت شتیبان إلیھا، وكالھما یضحكان. 

شتیبان: أغنس ـ …! 
یتعانق االثنان. 

أغنس: كیف الحال...؟ 

تقبلھ. 
یقبلھا ھو أیضا. 

تعال، انت جائع…! 



یتجھان نحو المائدة، ماسكا كل واحد ذراع اآلخر. 

شتیبان: انا سعید جدا حین تركت ھذا المكان، والخروج، حیث الھواء النقي. أنا افھمك. ولكن ال أفھم االلمان. انھم غیر 
صادقي النیة معنا. كذلك رفاقنا لم أفھمھم. لقد صاروا حیوانات من جراء ھذه الحرب. 

یجلس االثنان. 

أغنس: لننسى كل ھذه الھموم، شتیبان. ما دمنا سویة. فكر بأمسیة األمس. فكر في بحیرة فان ـ 
شتیبان: بحیرة فان...؟ جید. 

أغنس: ماذا تعتقد، ماذا تفعل سیارتنا المرسیدس...؟ 
شتیبان: مرسیدس ـ واقفة ـ التشتغل…! 

یضحكان. أغنس تمأل صحنھ 

أغنس: كنت أفكر طول ھذا الیوم ـ 

أغنس تنھض: 

ال یجوز لنا ان نفعل ھذا ثانیة، شتیبان. أن نخرج سویة. ابدأ.! ھل تفھم ما أقصد...؟ في الوقت الذي ھو قابع في السرداب ـ . 
شتیبان ال یأكل: خذ ھنا الفلف. 

شتیبان یأخذھا (أغنس) على حجره. 

ھل تفھم ھذا...؟ انھ رجل طیب. لو كان من الممكن أن تراه: ھناك تحت ـ وأنا أجلس، ھنا، في حجرك… یا لھ من شيء یجن 
العقل…! لو لم تكن اللغة، شتیبان، عائق بینكم، فإنھ بالتأكید سیفھم واحدكم اآلخر، ومن الممكن أن تكونوا أصدقاء. یخیل لي، 

بعض األحیان، بأنكم كالكما في شخص واحد… ھل تفھم ھذا...؟ 

شتیبان یتلمس وجھھا 

شتیبان: لماذا بكیت...؟ 
أغنس: ال أعرف، ماذا تقصد. 

شتیبان: لماذا بكیت...؟ 

یشیر شتیبان إلى عینیھا. 

أغنس: ال تحمل ھم ھذا…! مثل ھذه العیون الباكیة، یوجد الكثیر منھا… ال داعي للحدیث عنھا. 

تنھض أغنس...تتمشى في الغرفة. 

شتیبان: أغنس...؟ 

أغنس تجلس إلى المائدة (قبالتھ) 



أغنس: شتیبان، كیف یمكن أن یستمر مثل ھذا الوضع معنا...؟ الغریب في األمر، أنا سعیدة جدا… تعرف، أنا أجد ھذا شیئا 
جمیال، كوننا ال یفھم ما یقولھ واحدنا لآلخر… ومع ھذا، فھل تعرف، باني أحبك یا شتیبان...؟ على الرغم من ھذه العیون 

المحمرة من البكاء، شتیبان، انا سعیدة، وإذا ما ذھبت، فسوف لن یكون من الممكن أن اكون ھكذا مرة أخرى، كما أنا اآلن. 
ال تحمل ھما، حتى ولو كنت ال تفھم ما أقول. ربما ال یختلف ھذا، أبدا، بین امرأة ورجل، حینما یتحدثان، فال یكترث الواحد 
لآلخر عما یمكن أن یقال، فال قیمة لكل ما یقال… دون قدومك إلى ھنا، ما كان عليَّ أن أعرف، بأنھ باإلمكان أن یحدث مثل 
ھذا، أن أكون أمامك، ھكذا، دون خوف وریاء… ھكذا بالفعل… ھكذا كما ترى…! اال تشعر بھذا...؟ ما قلتھ اآلن، لم أكن من 

الممكن أن أقولھ الي انسان آخر لحد ھذه اللحظة … أنت تسمع ھذا، شتیبان، وبالرغم من ھذا یبقى كل شيء سرا… أال 
ترى، بأنني ال أعرف، أیضا، من أنت، سوى إننا نحب بعضنا… وبعد، فأنت، بكل بساطة، ھنا: أنت كل شيء، ما یمكن أن 

أفكر بھ… ما الذي فعلتھ، كي أستحق كل ھذا…! ثم، وكما تعرف أنت، أنھ ال یوجد كذب فیما بیننا ـ 

تمسك أغنس یده. 

شتیبان...؟ 

شتیبان صامت یتطلع إلیھا، 

اآلن أنت ھنا. ـ 

ینظر واحدھم لآلخر. 

تعال، یجب أن تأكل…! 

شتیبان یرید أن یمأل صحنھا. 

لي، ال، أرجوك، أنت تعرف ـ! 

أغنس تنھض… تبتعد عن المائدة. 

لو لم أكن كنت خائفة على الطفل…! غدا سیكون االسبوع الثالث. لماذا تركتھ یخرج من السرداب...؟ لم افھم، لماذا فعلت 
ھذا، ولم أجد أي مبررا على فعلتي ھذه. وغیتا، لم أعد أسمع أخبارھا أیضا…! وحكایة البدلة التافھة ـ وإذا نجحت...؟ وإذا 

حصلت، بالفعل، على بدلة: فماذا سیحصل بعد ذلك...؟ 

شتیبان قدم لھا قدحا… 

لیس لي رغبة بالشرب… 
شتیبان: أغنس ـ 

أغنس: أرید أن أبق ھكذا، كما أنا، دون ھذا. 
شتیبان: اال تحبینني...؟ 

أغنس: لماذا ھذا الشك ثانیة...؟ 
شتیبان: انِت ال تحبینني ...؟ 

أغنس: أنا ال أفھم، ما ترید قولھ. 



شتیبان: ماذا...؟ 
أغنس: ولكن یجب أن تفھم، شتیبان، بأنھ من المستحیل أن یستمر الوضع على ھذه الشاكلة. كل مرة، حین أنزل إلى 

السرداب، تفوح مني رائحة الخمرة. بكل بساطة، ال یمكن أن تسمر الحالة على ھذا المنوال… ألیس كذلك...؟ 

في غضب: 
نعم… ولكن… ما ھو الممكن وغیر الممكن…! أنا أنام معك ـ شتیبان ایفانوف، الرجل، الذي ال یعرف عني شیئا، سوى إني 

أحبھ، ویحبني أیضا ـ شتیبان ایفانوف ھذا ھو الذي یحدث، وھذا ما یمكن أن یكون، وكائن…! أحن الیك كل مرة… لم أستطع 
االنتظار … أنتظر... متى یأتي المساء…!؟ وھذا ما یحدث… لماذا لم یطلق، ھورست، الرصاص عليَّ ...؟ أنا أحبك، 
شتیبان، ولیس بمقدوري أن أفعل غیر ھذا…! ولم أكن أتصور أو أدرك، كیف یمكن أن تكون لي مثل ھذه الطاقة أو 

االمكانیة في فعل ھذا، رغم ما یدور من حولنا من أحداث رھیبة، حتى حین تأخذني بین یدیك ـ وحتى لو فكرت بغیتا وغتر، 
وكیف قتلوا بكل بساطة ـ وأنت تقبلني، وصامت وأنا سعیدة… سعیدة بالفعل … ھكذا أنا…! وكل ھذا ممكن، وممكن أن یكون 

أو یحدث. 

شتیبان یمسكھا من كتفیھا. 

شتیبان، من أكون أنا (من أنا) ...؟ 

شتیبان یقبلھا. 

في یوم ما ستتركني ـ فجأة یطرأ على بالي … طول اللیل كنت أفكر، االمطار تھطل، لم تغمض لي عین … كیف یمكن لنا 
النوم…! لماذا لم أرتد مالبسي وأصعد إلیك. ما دمنا نتنفس ـ . 

تسحب أغنس نفسھا منھ، وتجلس على الكنبة. 

اعرف، أنك ال تسيء الظن بي. 

یقف شتیبان، یقدم لھا سیكاره. 

عندما تزوجنا ـ 

شتیبان یشعل لھا سیكارثھا (یعطیھا المقدحة). 

في الحقیقة، لم ارغب (أردت) برجل آخر … ھورست كان برتبة مالزم ثان، وكان قد قَِدم لتوه من فرنسا، وكنا نعتقد بالفعل، 
بأن الحرب على أبواب نھایتھا، أو ربما لم نشغل أنفسنا بمثل ھذا التفكیر ونحن كنا نجلس على كثبان سیلت… وفیما بعد 

وجب علیھ الذھاب إلى الجبھة الشرقیة … كنت أنتظر طفلي البكر. كانت آخر إجازة لھ ھي في أعیاد رأس السنة في عام 
ألف وتسعمائة واثنین وأربعین لم نعش سویة منذ بدایة حیاتنا الزوجیة لحد ھذه اللحظات ربما ثالثة أشھر. في محطة قطار 

فاضیة من البشر، كنا نودع بعضنا. انطلقت صفارات االنذار، لم نعبأ لھذا، رغم انھ كان ھجوما ضرب كل شيء، ونحن 
نقف وسط مكان مكشوف. قلت لھ: ھل أنت مجنون...؟ على فكرة، كان الصغیر مارتین معنا، مدافع المضادة للطائرات 

فتحت نیرانھا من جمیع فوھاتھا، في الوقت الذي انفجرت مجموعة من المخازن، كانت قریبة، مسافة مائتین مترا، منا، إثر 
االصابات المباشرة. یا للخسارة (مع األسف)…! ھكذا قال، سوف لن أنس ھذا… كما تریدین، ثم أعطاني یده،  مبتسما، 

تعرف، مثل الذي یذھب لإلعدام… وفھمت، في حینھا، بأنھ على استعداد اقتحام كل الحواجز… لم أتحمل ھذا، وبدأ البكاء 
بصوت عال (الصراخ). (Heil)…! قال لي مودعا… بعدھا بشھرین جاءت آخر رسالة: من وارشو ـ 



تسحق أغنس سیكارثھا في الكوب. 

كل انسان بمكن ان یروي الكثیر عن مثل ھذه االحداث. 

یجلس شتیبان على ذراع (مسند) الكنبة. 

شتیبان: كل الحروب قذرة… ال تجلب غیر الدمار. 
أغنس: ھذا صحیح. 

شتیبان: حرب ـ خسیسة. 

أغنس تمسك یده. 

أغنس: حدثني عن نفسك. سأنظر الى فمك، وسأحال فھم كل كلمة تقولھا. أخبرني یھودا، بأنك مھندسا، وكنت منتمیا الى 
المقاومة. في القرم ـ . 

شتیبان: القرم...؟ 

یبدأ شتیبان یردد ألحان من القرم… بعدھا یتوقف 

وطني. 
أغنس: حدثني، من أنت. من أین أتیت. حدثني عن حیاتك، بأكملھا. 

شتیبان: القرم ـ خرائب. 
ینھض شتیبان، یتمشى في الغرفة، یتحدث، في نفس اللحظة، تتابع أغنس مشاركتھا بطرح االسئلة… أكثر وأكثر، وبشكل 

إیحائي أیضا. 

قدت حرب المقاومة… فجرنا الجسور. فجأة دبابات المانیة. ركضنا فوق الجلید. الجلید لم یتحمل. عندنا دینامیت. الماء 
یرتفع… یرتفع باستمرار: ھكذا، ھكذا ـ میاه، أین ھم الرفاق السبعة...؟ على الجانب اآلخر: أنا لوحدي، وحدي، رفاق...؟! 

رفاق…!! ال أحد. فقط میاه، میاه، وجلید. 

یجلس. 
طرق على الباب، یصغون. یتكرر الطرق من جدید 

یھودا...؟ 

یتكرر الطرق للمرة الثالثة. 

أغنس: أدخل. 

یفتح الباب، یظھر ھورست مرتدیا بدلة رصاصیة اللون (عادیة/مدنیھ). 

ھورست: عذرا، إذا أزعجتكم… 

صمت یخیم على المكان. 



اآلمر إیفانوف...؟ 

صمت یخیم على المكان. 

على ضوء كل ما سمعت ـ اسمي أندرس. أفترض، أن األمر یتعلق بقضیة البیت. إذا ُسِمَح لي، السید اآلمر ـ ما اعنیھ، من 
الطبیعي، لیس إال سؤال …. ربما ال تعرفون شخصیا، متى تتركون ھذا البیت ـ 

یتجھ شتیبان نحو الباب. 

شتیبان: یھودا…! یھودا…! 

شتیبان یخرج. 

أغنس: ما ھذا الذي تفعلھ...؟ 
ھورست: كنت أعتقد ـ 

أغنس: من أین لك ھذه البدلة...؟ 
ھورست: لقد قُلِت، أنھ یفھم اللغة االلمانیة ـ 

یعود شتیبان بصحبة یھودا وھو في حالة من الغضب. 

شتیبان: انسان غریب، انسان غریب، من الشارع یدخل الى غرفتنا. 
یھودا: ولكن ھناك من یقوم بالحراسة في الحدیقة. 

شتیبان: دون عیون. 
یھودا: غیر معقول 

شتیبان: نعم. 

یھودا یلتفت إلى ھورست: 

یھودا: الرفیق اآلمر یسأل، من أنت، وماذا ترید...؟ 
ھورست: ماذا من فضلك...؟ 

یھودا: من تكون أنت، وكیف دخلتم إلى البیت...؟ 
ھورست: ھذا ما احاول أن اقولھ. اسمي أندرس. انا صاحب ھذا البیت. إذا سمحتم. أنا زوج ھذه السیدة ـ . 

یھودا: أندرس...؟ 
ھورست: نعم. 

یھودا: نقیب...؟ 
ھورست: نعم ـ لماذا...؟ 

یھودا: نقیب أندرس، ھل كنت في وارشو...؟ 
ھورست: من أین تعرف ھذا ـ 

یھودا ینظر الیھ. وقد تشنج وجھھ من شدة الحقد والھلع (ذعر). یأخذ ورقة من جیب بنطلونھ. یتقدم إلى اآلمر، ویریھا لھ. 

یھودا: ضابط الماني. كان في وارشو. قاتل. 



شتیبان: من أین تعرف ھذا...؟ 
یھودا: ھو زوجھا. 

یھودا یشیر إلى أغنس. شتیبان یقف وكأنھ قد اصیب بصاعقة. یھودا یستدیر من جدید الى ھورست. 

الرفیق اآلمر یسأل، ھذا صحیح...؟ 
ھورست: ماذا...؟ 

یھودا: ھل كنتم في وارشو...؟ 
ھورست: نعم ـ . 

یھودا: شھر آذار ألف وتسعمائة وثالثة وأربعون...؟ 
ھورست: لماذا...؟ 

یھودا: كنت في الغیتو (Gheao)...؟ 

ھورست یصمت… دون جواب. 

بالمسدسات: طاق… عندما كنا نخرج من البیوت، التي كانت النیران فیھا تلتھب: طاق… 
ھورست: ولكن لیس أنا…! 

یھودا: ھل تعرف...؟ 
ھورست: لیس أنا…! 

یھودا: في الربیع… ألف وتسعمائة وثالثة واربعون. آذار ونیسان. ثمانین ألف من البشر ـ 
أغنس: ماذا یقصد، ھورست، لم أفھم أي كلمة. 

یھودا: فرقة شتروب (Stroop) ـ 
ھورست: ولكن لیس القوات العسكریة...! 

یھودا: قوات عسكریة...؟ 
ھورست: من الطبیعي انا واحد من القوات العسكریة، بإمكاني أن اثبت ھذا…! لباسي العسكري تحت في السرداب. تحقق 

من ھذا…! 
أغنس: ھذا صحیح. 

یھودا: أنت واحد من القوات المسلحة…! أعرف ھذا، ألنني كنت ھناك في الغیتو. قسم من وحدة سالح ریمتروف. ألیس 
كذلك...؟ بطاریة المدفعیة المضادة للطائرات. الرائد شتیرناغل، القوات المسلحة ـ 

ھورست: ولكن لیس أنا…! ھذا لیس صحیح…! كنت أنا في مستشفى في وارشو، رصاصة في الذراع ـ 
یھودا: ھل یمكن أن تثبت ھذا...؟ 

ھورست: ماذا ـ 

یھودا یقبض علیھ من رقبتھ. 

یھودا: قتلھ…! 

یسحب ھورست المسدس، الذي كان قد أخذه من أغنس. 

ھورست: دعني… 
یبتعد الواحد عن اآلخر. 



ماذا ترید مني...؟ 

أغنس تقف، على الفور، أمام شتیبان. 

أغنس: ھورست…! 

ھورست یخفض المسدس. 

ھورست: طوع اشارتك ـ. 

یرمي ھورست المسدس على السجادة. ھدوء. شتیبان یتحول الى النافذة، تاركا ظھره إلى الغرفة. أغنس تنظر إلیھ بقلق. 

شتیبان: سنترك ھذا المكان ونذھب. 

یھودا یسمع ھذا، كاظما غضبھ… یذھب عبر الباب. شتیبان یستدیر، تاركا النافذة، والھدوء بادیا على وجھھ. 

أغنس: شتیبان ایفانوف ـ ...؟؟ 

یأخذ شتیبان قبعتھ العسكریة ببطء. یضعھا على رأسھ. یأخذ حزامھ ویشده. یفعل كل ھذا دون أن ینظر إلى أغنس أو 
ھورست. بعدھا یأخذ المعطف، ویذھب تاركا الغرفة إلى الخارج. 

ھورست. إلى أین یذھب...؟ 

أغنس صامتھ… 

ھل تعتقدین، بأنھ سیتركنا بسالم...؟ 

أغنس الزالت على صمتھا. 

ربما یضمر لنا شيء ما ـ . 

یأتي یھودا ومعھ الحقائب، في طریقھ للخروج من الغرفة، التي بدت وكأنھا فاضیة تماما. یأخذ المسدس من على السجادة. 

أغنس: یھوداـ ...؟ 

یھودا یبتعد ویترك االثنان لوحدھما، وھم یقفان دون حركة، ینظر واحدھما لآلخر، ھكذا، وكأنھما ینظران عبر ھوة عمیقة 
ال یمكن تخطیھا. 

صمت…. 




