توأمان من فينيسيا
كارلو جولدوني
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من المسرح اإلٌطالً

توأمان من فٌنسٌا
تألٌف  :كارلو جولدونً
ترجمه :أسامه سلٌمان
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الشخصٌات
الدكتور بالنزونً  :محامً مقٌم فً فٌرونا
روزورا  :تعتقد أنه أبنته وبعد أذ تكتشف أنها أخت التوأمان
بانكرازٌوا :صدٌق بالنزونً وضٌفه أثناء سٌر أحداث المسرحٌه
زنٌتو :التوأم الغبً
تونٌنو :التوأم الذكً
لٌلو :أبن أخت الدكتور بالنزونً
بٌترٌس :تحب تونٌنو
فلورٌندو:صدٌق تونٌنو
تبرزٌو:جوهرجً
برجٌال و كلومبٌنا :خادم و خادمه فً منزل بالنزونً
برجٌولو:ربٌس شرطه فٌرونا
خدم وحرس
األحداث تدور فً فٌرونا

6

الفصل األول
المشهد األول
(غرفه روزورا -روزورا وكلومبٌنا تحاوالن تمشٌط شعورهن أمام المرآه
فً غرفه المالبس)
روزورا ٌ :ـبدوا لً أنه من األدب ٌا سنٌوره كلومبٌنا كما ٌحتم واجبــك أن
تنتهً من شعر سٌدتك قبل أن تقومً بما ترٌدٌه لنفسك .
كلومبٌنا:واجبً؟ ٌاسنٌوره منذ أكثر من ساعاتٌن وأنا أجعـل شــعرك مجعد
مفلفال منفوش لكنك غٌر راضٌه بالمره ودابمـا ً ماتدفعٌن بأصبعك
بداخل شعرك فقط لكً تزعجٌنً ولذلك فأنا ال أعرف ماقمت به
وما لم أقم به .
ت شعري مبعثر ببساطه
روزورا :كٌـف تجرؤٌن على قول ذلك ! لقد ترك ِ
لتضٌعً الوقت لحسابك .
كلومبٌا :أنً أفضل ذلك! فهل تعتقدي أننً لٌس لدي شعر على رأسً مثل
الذي لدٌك ؟
روزورا:ربما! لكننً السٌده وأنت الخادمه.
كلومبٌنا :أشكرك شكراً جزٌالً .
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روزورا ٌ :كفً هذا فلننتهً من أعداد شعري  .فالسٌد الذي ســأرتبط به
به سٌكون هنا فً أي لحظه والزلت على الحاله التً أنا فٌها.
كلومبٌنا :وأنا أٌضا ً من أرٌد اإلرتباط به سٌكون هنا فً لحظات وأرٌد
أن تكون هٌبتً على ما ٌرام .
روزوراٌ:ا ال جرأتك بمقارنه نفسك بً ٌا سلٌطه اللسان ٌا وقحه.
كلومبٌنا:ال تحدثٌنً بمثل هذه الطرٌقه ٌا سنٌوره و اال ستندمً .
روزورا  :مـاذا أٌتها الشا الوقح  ,هـٌا أرحلـً واال تحصلت على عصا
ألضربك!
كولمبٌنا(:تننهض) ماهذا؟ماهذا؟ عصا ً لً؟
روزورا:أتجٌبن ثانٌه على سٌدتك,أٌتها الوقحه الصغٌره,سوف أخبر أبً!
كولمبٌنا:نعم ,ماذا ٌا سٌدتً! أباك أننً و هو على وفاق.فكالنا ٌفهم اآلخر
فهما ً صحٌح.
روزورا:ماذا تقصدٌن أٌتها الحٌوانه الصغٌره؟
كولمبٌنا:ال تدعونً بهذا األسم,أنك تستفزٌنً بقوه,لدرجه تجعلنً أخبر بكل
شا.
روزورا:هٌا دعٌنا نستمع أٌتها الكاذبه .
كولمبٌنا:أوه أنك سوف تسمعً الكثٌر,فلدي ما ٌكفً لقوله,فلقد ظللت صامته
وقت طوٌلٌ(.دخل الدكتور)
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الدكتور:لما هذا الضجٌج؟ماذا حدث؟ ما الموضوع؟
روزوراٌ:ا أبً فلتوبخ هذه السٌده,إنها تتعامل بوقاحه معً  ,و ال تعاملنً
المعامله الالبقه بً إنها فً منتهى القسوه.
الدكتور:أو هذه الطرٌقه التً تعاملً بها أبنتً؟
كولمبٌنا:خذ حذرك ٌا سنٌور ,ان أمً أخبرتنً بكل شا هل تفهم؟
الدكتور(:لنفسه)ٌالها من إمرأه غبٌه,لو كانت على قٌد الحٌاه لكنت سلختها
(جانبا ً الى كولمبٌنا)كولمبٌنا أستحلفك بالسماء ال تقولً شا.حسنا ً.
كولمبٌنا:سوف أتحمل اإلهانه و أحتفظ بهدوبً.
روزورا:حسنا ٌا والدي...
الدكتور  :تعـالً اآلنٌ ,ا عزٌزتً  ,فلتسرعً.إن زوجك المستقبلً السٌد
زٌنـتو بسجونٌه إبن الفٌنٌسً الشهٌر  ,فٌنـٌن بانطلون على وشك
الوصول اآلن  .وأجدنً أصدق أنه تربى فً بٌرجامو ,لدى عمه
ستافٌنولو  ,أحد اغنى التجار فً لومبردٌا.
كلومبٌنا:وأنا سأتزوج خادمه كما وعدتنً.
الدكتور  ( :جانبا ً الى كلومبٌنا) نعم نعم سأرتب أمر هذا الزواج  ,سأنفذ ما
ترٌدٌه  ,فقط أحتفظً بهدوبك.
كلومبٌنا :نعم  ,تفعل خٌر ,بان تغلق فمً,وإعداد أمر زواجً.
الدكتور:أواه روزورا ,هل رأٌت السنٌور بنكرازٌو مؤخراً ؟
9

روزورا:نعم لقد رأٌته على ما أعتاد علٌه .
الدكتور:أي رجل رابع هو !
روزورا:نعم و لقد أعطانً نصابح ثمٌنه.
الدكتور:مادمت حٌا ً فهو ٌنظر إلى منزلً كأنه منزله.
روزورا  :نعم فأنا متأكده من أنك ال تستطٌع أن تفعل أفضل مما تفعل اآلن
ففً الواقع انه ٌسدي مساعده عظٌمه .
كلومبٌنا:إذ سألتنً عنه فسأخبرك أنه نذل بالكلٌه.
الدكتور:أمسكِ لسانك!كٌف ٌتأتى لك أن تقول مثل هذه األشٌاء!أي عقل لدٌك
كلومبٌنا:إنً لدي عقل فً منتهى الحكمه.
(ٌدخل برجٌال)
برجٌال  :سٌدي سٌدي سٌدي  ,وصل زٌنتو من برجاموا  ,ولقد ترجل عن
حصانه ,وهو لدى الباب ٌتحدث مع شخصا ً ما كان مسافراً معه.
الدكتور:شكراً للسماء ٌاأبنتً سوف أذهب بنفسً ألرحب به وسأحضره إلى
هنا على وجه السرعه .
روزورا:أخبرنً ٌا برجٌال بماذا تشبه هذا الرجل ؟هل هو وسٌم ؟ هل هو
مهذب؟
برجٌال :حــسنا ً ٌا سٌدتً سوف أخبرك ٌاسنٌوره  ,بالنسبه لوسامته لٌست
بالسٌبه,انه شاب صغٌر ,ومتدبرألموره ,ومن رؤٌتً له اآلن للتو
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لدٌه نتبه فً رأسه  ,و لم ٌكن بمقدوره أن ٌترجل من على حصانه ان
هٌبته صوره طبق األصل من أخٌه تونٌنو  ,انه ٌعٌش فً فٌنسٌا و لقد
أعتدت أن أراه أحٌانا ً عندما كنت أعمل هناك و بالرغم انه صوره من
أخٌه لكنه ال ٌـــشبهه فـــً أي شـــا  ,فأخــٌه رجــل مهـذب لكـن
هو ٌمكن ان نعتقد أنه رجل رٌفً ساذج و أنك لواصرٌت على معرفه
المزٌد لقلت ان ظله شا مخٌف.
كلومبٌنا ( :الى برجٌال) من المؤكد أن أرلٌكان هو من مع الــسٌد زٌنـتو
فهل حضر؟
برجٌال:كال  ,من المتوقع مجٌبه متأخرا بإمتعه سٌده .
كلومبٌنا:أسفه ,على فضولً فأنا أود أن أراه.
برجٌال:نعم,هذا حقٌقً,وأننً أعرف لماذا؟ألنه ٌسحركِ  ,أولٌس كذلك؟
كلومبٌنا:أن الغٌره لن تجدي معك نعفا ً(تخرج)
روزورا:أخبرنً ٌا برجٌال كٌف عرفت بأمر هذه العابله؟
برجٌال:لقد كنت خادم لتاجرغنً فً فٌنسٌا الذي كان صدٌق عظٌم للسنـٌور
بنطلون دي بجوسنً األب لولدان توأمان وبجانب هذان التؤامان كان
له أبنه وقد قام بإرسالها الى برجامو حٌث أرسل هناك أٌضا السٌد
زٌنتو الى أخٌه أستافٌللو الغنً والذي لٌس له أبناء  ,ولقد سمعت فٌما
مضى حدٌث عن هذه اإلبنه فلقد أختفت وانها لم تصل بتاتاالى برجامو
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وفقدت أثناء الرحله ولم ٌسمع عنها شا بعد ذلك هذا كل ما أعرفه خالف
ذلك فان مكانه وتأثٌر عابله بجوسنً عظـٌم فهً واحده من أهم العابالت
التً تعمل بالتجاره فً فٌنسٌا .
روزورا :لكنً حزٌنه  ,الن السٌد زٌنتو لٌس مهذب مثل أخٌه.
برجٌال :ها هو اآلن مع السٌد  ,ذو هٌبه حسنه  ,وإنك ستلمسً بنفسك مدى
صواب ما أقول(ٌخرج)
(الدكتور و زٌنتو ٌدخالن)
روزورا (:مخاطبه نفسها)أنا أحب وجـهه  ,فهو بالرغم من ذلك لٌس غبٌا ً
الدكتور:تعال تعال تفضل ,وأجعل نفسك داخل المنزل ٌا إبنتً هاهو السٌد
زٌنتو.
زٌنتوٌ:ا زوجه المستقبل  ,إحترامً لك .
زوزورا:أنا خادمتك المطٌعه .
زٌنتو(:الى نفسه)هاهً قادمه ! إنها حسنه المظـهر (الى الدكتـور) أخبـرنً
أٌن العروس؟
الدكتور :إنها هنا – إبنتً – العروس.
زٌنتو :لكنها قالت إنها الخادمه .
الدكتور :كال كال ٌا سٌدي بل قالت أنا خــادمتك المطـٌعه كمجامله تقال فً
الرسمٌات.
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زٌنتو:بداٌه سٌبه.
الدكتور  :والسبب؟
زٌنتو:النً فً أمر زواجً ال أرٌد أي كذب أو رسمٌات.
روزورا(:جانبا ً)إنه غبً نوعا ما ومن المؤكد إنه ال ٌروق لً .
الدكتور:تعال اآلن ال تلقً أهتماما ً كبٌرا للموضوع .
روزورا ٌ :ا سٌد زٌنتو أؤكد لك أنً مخلصه و ال أعرف التصنع وأكن كل
أحترام و تقدٌر نحوك.
زٌنتو :هذه األشٌاء ال ألقً لها أهمٌه.
روزورا :ربما طرٌقه تعبٌري عن نفسً ال تروق لك؟
زٌنتو:تصرفً كما ٌحلو لك ٌا سنٌوره.
روزورا:و هٌبتً ربما ال تحلو لك؟
زٌنتو  :فلتتركً االلتفاف حول الموضوع ,لقد جبت الى فٌرونا للزواج منك
وانً اآلن فً أنتـظار أرلٌـكان فهـو على وصـول فـان معه مالبسً
وجواهري و أموالً.
روزورا :حسنا ً انا زوجتك المرتقبه أو لٌس كذلك؟
زٌنتو :لماذا كل هذه الثرثاره  ,فلتأخذي ٌدي .
روزورا(:الى نفسها)ٌاله من سلوك غرٌب!
الدكتور ٌ :ا زوج أبنتً المرتقب هل ترٌد أن تتزوج بهذ األسلوب فطبعك
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به غلظه,فلتقل شا لمن ستكون عروسك فً المستقبل تكلم الٌها ولو
بقلٌل من العاطفه بقلٌل من الحب.
زٌنتو(:الى الدكتور)إنك على صواب (إلى روزورا) كلً لك كلً لك  ,انً
مسرور لمشاهدة وجهك الحسن (إلى الدكتور) هـل لك ان تسدي لـً
معروف ٌا حماي؟
الدكتور :بالطبع  ,وماذا ٌكون؟
زٌنتو:أن ترحل من هنا,إنك تجعلنً فً منتهى الخجل!
الدكتور:أكٌد سوف أنتظر بعٌداً ,وسأكون معك فً منتهى اللطف(.جانبًا الى
روزورا)كونً حكٌمه ٌا إبنتً ان به شا من الغباء لكنه ملا بالمال
(ٌوجه حدٌثه الى زٌنتو)عن أذنك.
زٌنتو(:إلى روزورا)أننا زوج و زوجه!
روزورا :أرجو ذلك.
زٌنتو:و هل ٌكون ذلك ونحن نقف هنا كتمثاالن لعرض األزٌاء ؟
روزورا :ماذا تود أن نفعل؟
زٌنتوٌ:ا له من شا طٌب  ,زوج و زوجه.
روزورا:بل أتوقع أقامه مراسٌم الزواج أوال.
زٌنتو :دعٌنا نتكلم بوضوح  ,هل تتوقعً أن أكون زوجك بالفعل؟
روزورا:نعم ٌا سٌدي أنا أقبل بذلك.
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زٌنتو :و أنا أقبلك كزوجه لً  ,واآلن هل هناك حاجه لمراسٌم الزواج؟
روزورا:تلك هً الطرٌقه التً نتصرف بها هنا.
زٌنتو  :سوف أعود ثانٌه الى برجاموا إلى الجبال حٌث نشأتً وهناك سوف
ٌصبح حبنا عمٌقا ً  ,كلمتٌن ونتزوج,انك ستجدي كل مراسٌم الزواج
هناك.
روزورا:أكرر أنه ٌجب أن تقام مراسٌم للزواج هنا أوالً
زٌنتو:كم من الوقت سٌأخذ هذا االحتفال؟
روزورا :على األقل ٌومٌن.
زٌنتو :وهل تعتقدي انً سوف أطٌق ذلك !
روزورا :أنك فً قمه العجله.
زٌنتو:اآلن فلنتزوج.
روزورا :لكن تلك إهانه موجهه الً!
زٌنتو:وهل هناك إهانه النً أرٌد أتمام زواجنا؟وهل تعتقدي أن هناك فتاه
تتلقى إهانه للقٌام بما أرٌده؟
روزورا:أٌتها السموات الرحٌمه ! اال تستطٌع أن تنتظر ٌوم واحد ؟
زٌنتو:أخبرنً ٌا أعز شخص اال ٌمكن األنتظار على هذه االحتفاالت إلى ما
بعد الزواج؟دعٌنا نتمم ماأرٌد وبعد أذ فلنقم تلك اإلحتفاالت عام بأكمله
ولن أشتكً منها أبداً.
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روزورا:آه ٌا سنٌور زٌنتو اعتقد انك تسلً نفسك على حسابً.
زٌنتو :بالطبع ٌجب أن أسلً نفسً لكن فً الزواج.
روزورا :حس ًنا لكن فً الوقت المطلوب.
زٌنتو :ان المثل ٌقول انه ال وقت إال الوقت الراهن ال تتركٌنً فً حٌره.
(ٌقترب منها وٌحاول أخذ ٌدها)
روزورا:ان هذه وقاحه .
زٌنتو :انظري إلً ٌكفً ذلك !
روزورا:إنً أحذرك.
زٌنتو :ها انا...
(ٌعانقها و بعد إذ تصفعه على وجهه)
روزورا:لقد تجاوزت حدود األدب !
(ٌقف مستغربا ً وفاقد القدره على الحدٌث ٌلمس خدوده ٌ -نظر الى
روزورا ثم ٌخرج فً هدوء)
روزوراٌ:ا ال السموات أي شخص متجرئ هو؟من ٌستطٌع إحتمال ذلك؟فً
البداٌه بدا كاألحمق كم كان مظهره خادعاً؟نحن النساء ٌجب اال نترك
بمفردنا مع الرجال  ,كان هناك خطر ما اواجهه  ,ان السٌد بنكرزٌو
الطٌب أخبرنً بذلك  ,هاهو قادم ٌا له من أنسـان بكل مـعنى الكلــمه
بحٌث من السهل ان نرى فً وجهه طٌبه قلبه(.بنكرزٌو ٌدخل)
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بنكرزٌو:فلتحفظك السماء ٌا طفلتً أي حدث كدرك إنً االحظك منزعجه
روزورا :آه ٌا سٌد بنكرزٌو آه لو تعلم بما حدث لً
بنكرزٌو :شا سا فلتكشفً لً الموضوع,فانك تستطٌع ان تثقً فً بالكامل
روزورا :انك تعرف بالطبع ان والدي قرر ان أتزوج رجل من فٌنسٌا.
بنكرزٌو( :الى نفسه) لم أكن اعرف ذلك !
روزورا :ولكنك ال تعرف أن هذا الفٌنٌسً وصل هنا الٌوم من برجاموا.
بنكرزٌو(:إلى نفسه) ربما تكسر رقبته.
روزورا:و لكن من المؤكد أنك ال تعرف أنه فً منتهى الغباء و وقح اٌضا ً
بنكرزٌو :ان الوقاحه شا متوقع من البشر األغبٌاء.
روزورا :لكن والدي مصر على ان أتحدث معه .
بنكروٌو :أمر سا.
روزورا :وبعد أذ تركنً معه بمفردي.
بنكرزٌو:هذا هو األسوأ.
روزورا:و بعد إذ هذا الشخص...
بنكرزٌو :أستطٌع أن أتصور ما ترٌدي قوله.
روزورا:شا فً منتهى الوقاحه.
بنكرزٌو:نعم و زلق بال شك.
روزورا:نعم ٌا سٌدي.
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بنكرزٌو:وبعد إذ حاول بشا من البجاحه...
روزورا:تماما ً
بنكرزٌو:أستمري! ماذا حدث؟
روزورا:لقد أساء الً كثٌر فقمت بصفعه .
بنكرزٌو :اي حـكمه وأي كٌـاسه وأي فتاه فاضله أنت ! سوف تنقشً أسـمك
فً تارٌخ البطالت,ان الكلمات لٌست كافٌه لمدح روحك ذات العــزم
الثابت فهكذا ٌجب أن ٌعامل كل شخص وقح وأٌضًا كل من ٌقدم على
تصرفات مستهتره مع الجنس اللطٌف! آه ان ٌدك ٌد بطالت ٌد رابعه
وباهره ,ان هذه الٌد تستحق الترحٌب من العالم كله  ,أسمحً لً بكل
أحترام وأعجاب أن أقبلها (ٌأخذ ٌدها وٌقبلها بحنو)
روزورا:وهل فعالً تستحق استحسانك بتلك الطرٌقه التً تثٌر أمتعاضً؟
بنكرزٌو:وهل هناك شك فً ذلك ؟ وأي طرٌق آخر ٌمكن أن نسلكه ؟فـفً
هذه األٌام وجود فتاه تعطً الــرجل صــفعه لـخروجه عن األدب
تكون معجزه!فلتستمري على ما أنت فٌه,علٌك أن تصفعٌهم كلهم
على وجوههم ,لقد أعتدت أن أحتقر هذا الوغد الصغٌر,و لو قرر
قلبك الحب فلٌبحث عن شخصا ً ٌقدر حبك.
روزورا:و أٌن هذا الشخص؟
بنكرزٌو:آه ٌا روزورا ,فً الوقت الراهن ال أستطٌع أن اقول المزٌد لكً
18

تتأكدي إنً مشغول بأمرك فأنا أرٌد أن تكونً فً حال أفضل,سوف
تعلمً بذلك فٌما بعد .
روزوراٌ :ا سٌد بنكرزٌو أنا واثقه من طٌبتك,فانك معنً بكل شا تجعل
عابلتً فً رفعه و ٌجب أن أكون مخلصه لك  ,أن السٌد زٌنتو
ال ٌروق لً وانه لو لم ٌكن وقحً ا ...ربما  ...ربما  ...ربما ..
بنكرزٌو:ال تقولً ماهو مؤسف التلوثً بطولتك بمثل هذه العاطفه الدنٌبه
اال تخجلً من ذلك فلتتجنبً مثل هذه الدناءات,ان الرجل الذي
الٌعرف كٌف أن ٌكون ذو حٌاء الٌجب اال ٌلقى أي اهتمام منك
ال تنطقً مثل هذا األسم أمامً .
روزروا:انك على صواب ٌا سٌد بنكرزٌو سامحنً ,سوف أذهب الى أبً
و أخبره أنً ال أرٌد مثل هذا الرجل .
بنكرزٌو(:بمفرده)إذا لم أستطع أن أكسب روزورا,بفضٌله زابفه والتظاهـر
بالحكمه  ,فسوف تضٌع كل أمالً  ,فلست ذو هٌبه جٌده أو أمـلك
المال,لكننً وجدت الطرٌق الذي ٌمكن أن ٌجعلنً قادراًعلى إنجاز
ما خططت له  ,ففً هذه األٌام من ٌستطٌع أن ٌتظاهر ٌجد لــنفسه
مكان (ٌخرج)
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المشهد الثانً
( شارع.على جانب منه منزل الطبٌب وعلى الجانب األخر فندق علٌه
ٌافطه كتب علٌها البرجٌن-بٌترٌس وخادمتها تدخالن مع فلورٌندو)
بٌترٌس:سٌد فلورٌندو لقد حان الوقت ألعود الى فٌنسٌا!
فلورٌندو:لكن لماذا هذا القرار المفاجا ؟
بٌترٌس  :انً أنتظر السٌد تونٌنو ألذهب معه الى مٌالنو و لكنه لم ٌعطنـً
أجابه حول هذا األمر  ,ببساطه سوف أدٌر شبونً و اذهب بمفردي
فأخشى أن ٌكون غٌر تفكٌره و لن ٌذهب أو المت به حادثه  ,أقعدته
فً فٌنسٌا  ,ببساطه علً الذهاب ألدٌر أموري.
فلورٌندو:معذره لكن اال تعد هذه وقاحه؟كونك ترٌدي أن ترحلً الى فٌنسٌا
بدون إعالمه بذلك ,فلربما ٌتضاٌق منك لو وجدك..
بٌترٌس:لكن فٌنسٌا مكان واسع و سوف أصل لٌالً,وفً الطرٌق لن ٌعرف
أحد بأمري.
فلورٌندو :كال ٌا سٌنٌوره بٌترٌس فانك تعرفً باننً ال أستطٌع السماح لك
بالذهاب,ان السنٌور تونٌنو أرسلك إلً  ,فلقد أودعك لً ألحمٌك
وواجبً ان أحتجزك هنا  ,وأن أقوم برعاٌتك  ,فـــصداقـتً للسٌد
تونٌنو ال تطلب أقل من ذلك (إلى نفسه)وما ٌتطلبه حبً لك
بٌترٌس  :ال تلوم نفسك فعلى الرغم من اصرارك هذا ٌجب علً أن ارحل
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فأنا أعرف أٌن العربه وخادمً سوف ٌرشدنً لكً أذهب الى فٌنسٌا
فقد أتٌت معه الى فٌرونا.
فلورٌندو :سٌكون ذلك خطأ جسٌم ,الم تخبرٌنً أن هذا الشخص الذي ٌدعى
لٌلو تعدى علٌك و انت فً الرحله؟أولم أراه بنفسً هنا فً فٌرونا
دابمًا ما ٌحوم حولك؟فً مختلف األوقات,انك لوحاولت أن ترحلً
سٌقوم هو بالبحث عنك و أتوقع أن ٌنقض علٌك .
بٌترٌس :السٌده المحترمه ال تخشى مثل تلك األشٌاء.
فلورٌندو:أنتظري على األقل ٌومٌن.
بٌترٌس :قلبً ٌخبرنً اننً فقدت تونٌنو.
فلورٌندو:فلترحمنا السماء من مثل هذه األشٌاء,لكن إذا كان األمر الزم فأي
خٌر فً العوده الى فٌنسٌا؟
بٌترٌس:و ما الطٌب فً أنتظاري هنا فً فٌرونا؟
فلورٌندو  :ربما ستجدي هنا شخصا ً ما ٌقتنع بأهمٌتك,شـخصا ً ٌاخذ مكان
عزٌزك تونٌنو.
بٌترٌس:هذا لن ٌكون  ,انا لتونٌنو ال لشخص آخر .
فلورٌندو(:إلى نفسه)إذا أنتظرت هنا و لم ٌحضر خطٌبها مع الوقت أمل أن
أكسب ودها.
بٌترٌس:هاهو جاء الغندور المحبوب لٌلو.
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(ٌدخل لٌلو)
لٌلو( :إلى بٌترٌس) أٌتها الفٌنسٌه رابعه الجمال لقد سمـعت مـن حامل البرٌد
عن مدى إشتٌاقك ألن تعودي الى بلدك األصلً  ,إذا كــان األمر كذلك
فٌمكنك االعتماد علً  ,فعربتً وخــٌولً وخدمً و مالً تحت رغبتك
وذلك لو منحتنً فقط السعاده فً إصطحابك .
بٌترٌس(:لنفسها) أي وقاحه تلك !
فلورٌندو  :ســـٌدي فـلتأذن لً أن أسأل أي حق لك فً أن تعرض مثل هذه
األشٌاء على السٌده بٌترٌس,بٌنما ترى عٌناك إنها تحت رعاٌتً؟
لٌلو:وماالذي ٌعنٌنً ان تكون تحت رعاٌتك؟فهل علً أن اخشاك؟من تكون
أنت ؟أخاها؟قرٌب لها ؟منتدب لرعاٌه هذه السٌده؟
فلورٌندوٌ:ا سٌدي أنا أستغرب موقفك ! فسلوكك ال ٌسر و تذكر انً مكلف
برعاٌه هذه السٌده.
لٌلو:حسنا ً ٌ ,ا صدٌقً انك فً موقف ال ٌحسد علٌه .
فلورٌندو:لماذا؟
لٌلو :النها تحتاج الى رجل أقوى منك لٌرعاها.
فلورٌندو:انا لدي القدره على التعامل معك ومع أي شخص آخرعلى شاكلتك
لٌلو :أوه  ,فلتأتً اآلن ٌا صدٌقً ولننسى هذا الموضوع ( ,الى بٌترٌس)هل
أنت فً حاجه لشا ما منً ؟ هـل تحتاجٌن مال او مالبــس أو حــماٌـه
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ما قولك؟
فلورٌندو:أنك تجعلنً أفقد هدوبً.
لٌلو  :انك تبدوا سٌد هادئ (الى بٌترٌس) سـٌدتً بٌـترٌس أعـطنً ٌدٌـــك
وأجعلٌنً فً خدمتك .
بٌترٌس:انك على ما ٌبدوا شخصًا فً منتهى الوقاحه.
لٌلو :ان القلب الضعٌف ال ٌكسب إمرأه جمٌله!أي شا طٌب فً الجامالت؟
هٌا دعٌنا نذهب(ٌحاول أخذ ٌدها ولكنها تتراجع إلى الوراء).
فلورٌندوٌ(:دفعه)لقد أخبرتك بانك ٌجب ان تتصرف بصورة البقه.
لٌلو:أتوجه حدٌثك الً ؟ ٌالك من غبً متهور,من ذا الذي ٌجرؤ على توجٌه
هذه اإلهانه دون أن ٌدفع ثمن تهوره!اال تعرف من أنا ؟ أنا المركٌز لٌلو
وسٌد فونتً فرٌسكو و كونت فونتً شٌارا قاضً سٌلفا أومبرسٌا  ,فلدي
أمالك أكثر من عدد شعر رأسك المستعار الممشط و الكثٌر من المال لم
ترى مثله فً حٌاتك .
فلورٌندو:و العدٌد من األفكار المجنونه أكثر من الرمال الموجوده فً البحر
أو من النجوم فً السماء!(الى نفسه)كما لو كان كل شخص ال ٌعرفه
ٌدعً أنه كونت ومركٌز بٌنما هو مجرد أبن أخت المركٌز بالنزونً
لٌلو:أما أن تأتً السٌده معً أو أنك سوف تصبح ضحٌه غضبً.
فلورٌندو:هذه السٌده تحت حماٌتً ولوأقتضت الضروره سأرد علٌك بسٌفً.
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لٌلو :آه أٌها الشاب الصغٌر المسكٌن ! أنا أسف إلجلك  ,أنك تود أن تموت
أو لٌس كذلك؟
بٌترٌس(:بنعومه الى فلورٌندو)سٌد فلورٌندو ال تتشاحن مع مثل هذا النوع
من الرجال.
فلورٌندو(:الى بٌترٌس)ال تقلقً فسوف أجعل منه وتدٌن مثبتٌن.
لٌلو:أصمت لكً تعٌش أنك شاب ,أصمت وأترك هذه السٌده معً أن العالم
ملا بالنساء ,لكن حٌاتك واحده.
فلورٌندو  :أنـا أحسب للشرف أهمٌه أكثر من الحٌاه  ,هـل ستذهب أم أستل
سٌفً؟(ٌستل سٌفه)
لٌلو:بف!انك لست مساواً لً فانك لست نبٌل,فأمثالك الٌمكن لً ان أبارزهم
فلورٌندو:نبٌل أو ال  ,ان ما أفعله هو أفضل طرٌقه لتأدٌب الجبناء أمثالك.
(ٌشهر سٌفه فً الهواء تجاهه)
لٌلو ٌ( :سحب سٌفه) أهذا موجه إلً ! فلتساعدنً أربـاب منزلً القدٌم فً
صراع الموت هذا!
فلورٌندو:و اآلن سترى هل كلماتك ذات قٌمه (ٌتقاتالن)
بٌترٌس  :اوه ٌا ال الفظاعه !ال ٌمكنً األنتظار  ,فستوجد مأساه هنا سأذهب
الى الفندق(.بٌنما ٌتقاتالن تذهب بٌترٌس إلى الفندق المجاور متبوعه
بخادمتها)
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فلورٌندوٌ(:سقط)أوه!انً أسقط.
لٌلوٌ(:وجه سٌفه الى صدر فلورٌندو)شخص غبً لقد هزمتك.
فلورٌندو:لقد سقط ٌ,ا لها من حادثه.
لٌلو:كال ! بل ان نبالتً قهرتك!فلتمت...
(ٌدخل تونٌنو و السٌف فً ٌده مدافعا ً عن فلورٌندو)
تونٌنو( :الى لٌلو)توقف توقف ! فعندما ٌكون الخصم على األرض علٌك ان
تخفض من سٌفك.
لٌلو:و ماذا ٌعنٌك فً ذلك؟
تونٌنو:نعم ٌعنٌنً,النً رجل شرٌف و الأستطٌع أن أسمح بمثل هذا السلوك
المتجاوز حدود األدب.
فلورٌندوٌ :ا سٌد تونٌنو ...صدٌقً العزٌز...
تونٌنو( :جانبا ً الى فلورٌندو)أنا صدٌقك و فً وقت ترٌد النجاه فٌه بحٌاتك ,
لكن ال تذكر أسمً (.إلى لٌلو الذي ال ٌطٌل النظر بإطمبنان )تشجع
لٌلو(:إلى نفسه)هذا الرجل ٌلطخ كل شا (إلى تونٌنو)لكن من أنت ؟
تونٌنو  :فـٌنٌسً  ,ذو شجاعه كامله لٌس إلخافتك فقط بل إلخافه عشره من
أمثالك.
لٌلو:لكنً ال أحمل إساءه لك  ,و ال أفهم لماذا ترٌد مشاجرتً؟
تونٌنو :ألنً أحمل ضغٌنه ضدك و اصر على قتالك.
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لٌلو:ال تكن غبً ما الذي تستطٌع ان تفعله معً!
تونٌنو :لقد أهنت صدٌقً وهذا ٌعتبر إهانه لً فإننا فً فٌنسٌا نقدر الصداقه
أكثر من الحٌاه,وأنً لست جدٌر بان أكون فٌنٌسً إذا لم أتبع البطوله
المتمثله فً مواطنً فٌنسٌا,التً تحمل روح الشرف.
لٌلو:كٌف أسبب انا إهانه لصدٌق عظٌم لك؟
تونٌنو:أو تسمً هذا التهدٌد لرجل ملقى على األرض بانه ال شا؟أو تسمً
إخباره بانه سٌموت وهو ملقى على األرض بأنه ال شا ؟ تـعال وأشهر
سٌفك !
فلورٌندو:كال ٌا صدٌقً ال تعرض نفسك للخطر بسببً .
تونٌنو  :أرجوك ! ان محاربه هذه الثرثره المنتفخه شا سهل كأنك تـــشرب
بٌض طازج.
لٌلو:لقد تمهلت كثٌر على وقاحتك  ,أنك تسألنً إشهار سٌفً و الحفاظ على
شرف أسالفً.
تونٌنو:هذا حقٌقً فماذا ستقول األمهات ؟ماذا سٌقول األب عن إبنه الجبان؟
لٌلو:آه!أنا أقسم بالسماء .
تونٌنو:و أنا أقسم باألرض.
لٌلو:ها أنا!
تونٌنو:برافو!تشجع(ٌتقاتالن و تونٌو ٌجرد لٌلو من السالح).
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لٌلو:أي حظ مشوش هذا !لقد جردت من السالح.
تونٌنو:انك بال سالح و هذا ٌكفٌنً,اوال ترى ؟لم أقتلك لم أقل مت هذا كافً
لكً احس بالشرف وٌكفٌنً أن أحتفـظ بسـٌفك فـً سـجل أنتصارتً
سوف أدعك فقط تأخذ قراب السٌف حتى ٌتثــنى لك أن تبــٌعه لتدفع
للجراح لٌعالج نزٌفك وٌنهً على الخوف الذي الم بك.
لٌلو :ال تزٌد!سوف أنتقم لنفسً.
تونٌنو:أنا جاهز فً أي وقت و وقتما ترغب أنت.
لٌلو:سوف ترى  ,سوف ترى (ٌخرج)
تونٌنو:أذهب هذا كافً لكً تشعر بالمجد,لتكون فخور انك قابلتنً .
فلورٌندو:صدٌقً العزٌز لكم أنا ممتن لك .
تونٌنو:كان األمر ال شا ,لكن أٌن بٌترٌس؟
فلورٌندو:بٌترٌس(جانبا ً)سوف أظهرماالأبطنه(الى تونٌنو)من تكون بٌترٌس؟
تونٌنو  :إنـها الفتاه التً ساعدتها على الهرب من فٌنسٌا والتً أرسلتها الـٌك
هنا الفتاه التً سألتك أن ترعاها حتى أصل.
فلورٌندوٌ:ا صدٌقً أنا لم أراى أحد بتاتا ً.
تونٌنو:ماذا! انك تمزح .
فلورٌندو  :أنا لـم أراى السٌده التً تتــحـدث عنها ولكـننً سأكـون مـسرور
بخدمتك.
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تونٌنو  :ما الذي أسمعه هل ٌستغبانً أحد  ,لقد ظننت بانً وجدت المرأه
المخلصه لً فً النهاٌه,فلقد كنا مرتبطان طٌلة عامٌن  ,لكن والدها
لم ٌكن ٌحبنً,فلقد وضع فً عقله أننً مبذر فقط كونً أحب المرح
قلٌال مع أصدقابً وبسبب أنً متعدد المواهب وال أجد عمل,وعندما
رأٌت أنه ال أمل لكً أكسب رضاه ,أقنعتها بان تهرب معً ونتزوج
و بدون تردد جمعت هً أشٌاءها و جاءت هنا مع خادمها المخلـص
لقد أنـتظرت قـلٌل فً فٌنسـٌا بضـ ًعا من الوقت حـتً ال ٌرتاب أحد
فً األمـر  ,لكن شخصا أجنبً ذو حٌثٌه ٌتوق لطلب ٌدها  ,شك فً
اننً وراء إختفاءها  ,فذات مره كنت أحادثه فنتج عن ذلك أنً قمت
بصفعه على وجهه فلم ٌنسى ذلك لً وهذا بـالرغم مـن مرور الوقت
وأخذ نصف سكان فٌنسٌا ٌثرثرون حول هذا األمر و كٌف أصر هو
على أن ٌوقعنً فً شرك ,فبدون أن أجد متسع من الوقت آلخذ معً
شا من المال أو المالبس غادرت فٌنٌسٌا وجبـت إلى هنا  ,لكن ٌبدو
إنها كانت تستـغبانً  ,فـلقد توقعت أن أجد هنا حبٌبتً بٌترٌس  ,هذا
كل ما فً الموضوع,هناك كلمه واحده ٌا صدٌقً ال تدعونً بتونٌنو
أثناء هذه الساعات التً سأمكثها هنا,الأرٌد ألحد أن ٌعرف بوجودي
هنا.
فلورٌندو:إذن بماذا أدعوك؟
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تونٌنو:أدعونً بهذا األسم:زٌنتو
فلورٌندو:و لماذا زٌنتو؟
تونٌنو:السبب هو أنً لدي أخ فً برجامو ٌشبهنً ٌدعى بها األسـم  ,فالناس
ٌعتقدون انً هو,وبهذه الطرٌقه سأتجنب أي خطر.

فلورٌندو:و هل أخاك هذا ال ٌزال فً برجامو؟
تونٌنو:أعتقد هذا ولكنً لست متأكد من ذلك,فاننا لسنا على معرفه وثٌقه فهو
أغنى منً,لكنً لدي من الوقت الطٌب أفضل مما لدٌه ,فً الواقع لقد
سمعت انه تزوج وحتى اآلن ال أعرف أٌن أو كٌف  ,فهو أكبر حمار
فً العالمٌ,ا لها من إمرأه سعٌده التً سترضٌه!
فلورٌندو:ان منزلً تحت تصرفك,وذلك ٌا صدٌقً لو أنك تشرفت برعاٌته
تونٌتوٌ:جب علً اال أضاٌقك.....
فلورٌندو:حسنا ً ,على الرغم من أن قول الحقٌقه لك ٌ,دخل على قلبً سروراً
عظٌم ,وهً أن أبً فظ و لٌس مٌاال لرؤٌة الناس.
تونٌنو :ال تفكر فً شا من ذلكٌ,ا صدٌقً العزٌز سوف أذهـب الى الفندق
المجاور.
فلورٌندو:أنا فً منتهى األسف ,لو أنك فضلت...
تونٌنو:كال فتونٌنو البسجونً ال ٌفرض نفسه على أصدقاؤه,فهو دابم العطاء
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وال ٌأخذ شا أبداً,فلتأتً الى فٌنسٌا وسوف ترى كرم المعامله ,فنحن
الفٌنٌسٌن نرحب بالغربــاء بأذرع مفتوحه  ,فنحن نفخر بقدرتـنا عـلى
التعامل مع الوافدٌن,بطرٌقة تجعل كل شخص ٌتحدث بحب عن فٌنسٌا
أنا ممتنا لك ,وانً أعرف ما تعنٌه بالضبط ,لكن األم الكرٌمه ال تقول
 :هل ترغب؟ بل تقول :فلتأخذ.
فلورٌندوٌ:ا صدٌقً العزٌز  ,فلتنتظر معً  ,فلتعطنً هذه السعاده.
تونٌنو  :فلتأخذها فلربما أجا,فإذا كنت قادر,سوف أجبر نفسً  ,أنا تونٌنو
وهذا ٌكفً فحٌاتً ودم قلبً فداء لوطنً أوال و أل صدقابً ثانٌا ً
وداعًاٌ(.خرج)
فلورٌندو (:الى نفسه) نعم أنا أستحق توبٌخه ٌ ,بدو أنً ملًء بالحقاره لكن
حبً لبٌترٌس ٌجعل قلبً متجمد ,فلو أحضرته إلى منزلً فسوف
ٌكشف أمر خداعً,أي فابده تعود على من مغادرة تونٌنو أو بقاء
بٌترٌس معً,سوف أشرح لها كل شا و ربما تنظر إلً بنوع من
الرأفه,سوف أذهب الٌها و سأحاول أقناعها بأن تختفً الٌوم وغدا
أما بالنـسبه لخادمها سـوف أرسـل بـها بعـٌدا عن فـٌرونا  ,فسوف
أفعل أي شا لٌظل جمالها بجـانبً  ,وهـــذا بالرغم من أنً أخون
الشرف و الصداقه  ,لـكن حبــً لبٌترٌس ال ٌــتزعزع صحٌح أنً
مدٌن لتونٌنو بحٌاتً و على أستعـداد للتضحٌه بـحٌاتً الجله لكن
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من غٌر المقبول أن أحرم من بٌترٌس.
( ٌدخل زٌنتو هٌبته متكدره وٌبدو علٌه الجدٌه وبدون أن ٌنطق بكلمه
ٌتحسس وجنتٌه اللتان تم صفعه علٌهماٌ -دخل لٌلو)
لٌلو(:لزٌنتو معتقدا أنه تونٌنو)انك بمفردك,سوف نرى اآلن أًٌا من الرجلٌن
أفضل .
زٌنتو:خادمك المطٌع .
لٌلو:أرٌد مراسٌم أقل و فعالً أكثر,أعطنً ٌدك .
زٌنتوٌ:دي؟هاهً؟
لٌلو:ال تستغبانً,فلتمسك السٌف بٌدك هذا أفضل.
زٌنتو:سٌفً؟
لٌلو:نعم سٌفك!
زٌنتو:لما؟
لٌلو:الن شجاعتً أشك فً أمرها.
زٌنتو:من أي بلد أنت؟
لٌلو:من روما.لماذا تسأل؟
زٌنتو:النً الأفهم كلمه مما تقوله.
لٌلو:حسنا ً,إذا لم تكن تفهم كلمه مما أقوله ,بالتأكٌد انك ستفهم ما ٌقصده هذا
السٌفٌ(.ستل سٌفه)
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زٌنتوٌ(:صرخ بعلو صوته)فلٌساعدنً كل من هنا,هذا الرجل ٌرٌد قتلً.
لٌلوٌ:كفً هذا ! أو كنت تعتقد أنه بمقدورك أن تجعل منً غبٌاً؟أراك تمسك
بسٌفك لكن مارس نفسه لن ٌخلصك منً إذا لم ٌجردنً جوف نفسه من
السالح بٌده ,هٌا تعالى فلتختبر قدراتً.
زٌنتو:فً البداٌه صفعه على وجهً واآلن سٌف ٌوجه الًٌ,ا لها من مشاكل
تواجهنً فً كل مكان.
لٌلو :هل تسمعنً ؟فلتنشط.
(لٌلو ٌلوح بالسٌف )
زٌنتو:اواه
لٌلو:فلتحمً نفسك,وإال سٌنفذ السٌف فً قلبكٌ(.هم بذلك)
(فلورٌندو ٌدخل و السٌف فً ٌده)
فلورٌندو:ها أنا أتٌت,ألدافع عن صدٌقً ,فلتوجه سٌفك نحوي.
لٌلو ( :الى فلورٌندو ٌ,شٌر الى زٌنتو الذي ٌعتقد أنه تونٌنو) هذا الشخص
ال شا,فهو جبان و حقٌر.
زٌنتو(:الى فلورٌندو)نعم!أنه ٌقول الحقٌقه ٌا سٌدي.
فلورٌندو(:الى لٌلو)أنك كاذب,بل على العكس فهو شخصا ً جرئ.
زٌنتو(:لنفسه)هذا الشخص ال ٌعرفنً معرفة جٌده.
لٌلو:إذن لماذا ال ٌخاطر وٌقاتلنً؟
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زٌنتو(:الى نفسه)ألنه ٌقف متصلب خابف.
فلورٌندو:ألنه لن ٌتفضل علٌك وٌترك شخصا ً مثلك ٌنازله.
زٌنتو(:لنفسه)هذا معتوه آخر!
فلورٌندو(:الى لٌلو)ال تلقً باالً لذلكٌ.مكنك منازلتً أنا.
لٌلو:ها أنا هنا,ال أخشاك,وال أخشى مبه مثلكٌ(.تقاتالن)
زٌنتو:علٌك به,أسحقه و مزقه .
فلورٌندو(:بٌنما ٌسقط لٌلو)لترى كٌف ٌكون التفاخر مذله.
لٌلوٌ:ا له من مصٌر ممٌت!ٌالك من عدو شجاع!
فلورٌندو:أن حٌاتك فً ٌدي.
زٌنتو:حسنا ً فعلت هٌا فلتقتله!أغرس سٌفك فً معدته.
فلورٌندو:هذا فعل ال ٌلٌق برجل مهذب.
زٌنتو:لقد أراد بقر أحشابً,فهل هذا فعل ٌلٌق برجل مهذب؟
فلورٌندو:فٌما سبق عندما كان هو ٌهددنً بالقتل هل عاملته أنت بتلك
المعامله القاسٌه وقت سقوطه؟
زٌنتو:هل جننت؟هٌا تقدم و أنهً علٌه.
فلورٌندو:كال(الى لٌلو)لتعش وكن ممتن ألنً وهبتك حٌاتك.
لٌلو:أنك خصم ٌعتد به.لكن هذا الشخص جبان و رعدٌد و وغدٌ(.خرج)
زٌنتوٌ(:تحدث بعد خروج لٌلو)أنك على ما ٌرام على ما ٌبدو.
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فلورٌندو:لكن ٌا صدٌقً العزٌز لما تصرفت على خالف ماأعتدت فً وقت
سابق؟هل تشعر بإغماء؟لماذا هذا األنقالب المفاجا؟
زٌنتو:سٌدي  ,صدقنً ,لم أكن متخاذل,فلم أكن جبانا ٌوما ما  ,لكنك لو لم
تأتً بسرعه لكان قتلنً فً التو,هكذا!
فلورٌندو:أنا سعٌد النً أمنت حٌاتك.
زٌنتو:لٌباركك هللا على ذلك,فلتسمح لً بتقبٌل ٌدك التً أنقذتنً.
فلورٌندو:لكننً فعلت ما فعلته أنت فلقد أنقذت أنت حٌاتً أٌضا ً.
زٌنتو:أنا أنقذت حٌاتك
فلورٌندو:نعم,عند مجٌبك هنا فً أول األمر ضد لٌلو.

زٌنتو  :ال أتذكر ذلك.
فلورٌندو :أن أناس مثلك ٌنسون ما قد أقدمو علٌه من أفعال طٌبه ٌعتبر من
جانبهم حٌاء جمٌ,ا صدٌقً أنصحك بترك فٌرونا ,فلعل أحد علم
بوجودك هنا.
زٌنتو:نعم هذا ما أعتقده ,أعتقد أنه عرفنً.
فلورٌندو :ربما عرف البعض من أنت فلتقم بحراسة نفسك.
زٌنتو:إذن فسوف ٌذهب األمر من سا الى أسوأ.
فلورٌندو:هل تعتقد أنه شا بسٌط أن تعطً شخصا ً ما صفعه على وجهه؟
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زٌنتو:لتعطى صفعه هذا قصدك.
فلورٌندو:آه؟هل تقصد أنك الذي تم صفعه على وجهه؟
زٌنتو:نعم ٌ ,ا سٌدي .ماذا كنت تعتقد؟.....أننً الذي قمت بصفع شخصا ً ما
فلورٌندو:هذا ما فهمته.
زٌنتو:ال  ,ال !كان أنا  ,كان أنا الذي صفع على وجهه.
فلورٌندو:و إمرأه هً التً قامت بذلك؟لم تراها ثانٌة؟
زٌنتو:نعم لم أراها.
فلورٌندو(:لنفسه)لٌس لدي القدره على إٌجاد بٌترٌس.
زٌنتو:وال أعرف هل سأراها ثانٌة أم ال.
فلورٌندو :إنك تستطع القٌام بما ٌجب فعله,إذن ال تلقً لها أهتمام  ,و أتبع
نصٌحتً التً تقول :عد الى بٌتك.
زٌنتو:هذا ما قلته لنفسً
فلورٌندو:هل استطٌع مساعدتك فً أي شا؟
زٌنتو:لقد قمت بما ٌكفً وزٌاده,عن إذنك سوف أذهب.
فلورٌندو:إذن وداعا ً.
زٌنتو:أودعك بكل أمتنان.
فلورٌندو(:لنفسه -وهو ٌرحل)لقد أصبح غبً,أن الحب ٌلعب بالناس بمكٌدة
معقدهٌ(.خرج)
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زٌنتو(:لنفسه)نعم  ,فلو لم ٌأتً هذا الرجل ألصبحت فً مشكلة حقٌقٌه ,انً
أصدق بإن الجمٌع ٌعرف بصفع روزورا لً على وجهً,لكن علً اال
أن أفقد رأسً,هذا الشاب الصغٌر ٌتمنى أن أكون فً أحسن حال ,فهو
ٌنصحنً بإن أذهب بعٌدا,لكن كل شا لدي ٌتساوى  ,فروزورا تروق
لً,وإذ أحبت أن تكون زوجتً سأكون فً منتهى السعاده,لكن المزعج
أرلٌكان لم ٌأتً بعد بمالً ومالبسً حتى أستطٌع أعـطابها الهدٌه التً
بكل تأكٌد ستعجبهاٌ(.دخل بنكرزٌو)
بنكرزٌو( :لنفسه)هاهو الشخص الذي ال فابده منه,زٌنتو الذي دابما ما ٌحوم
حول هذا المنزل  ,فانه لن ٌأخذ نفسه ببساطه و ٌمشً.
زٌنتو(:لنفسه)لقد أعطتنً صفعه وعلى ذلك فهً ال تحبنً,لكن أمً أعتادت
أن تمطرنً بالصفعات وفً نفس الوقت كانت تحبنً و لم تقم بإٌذابً
كثٌراً ,لم أقصد اإلساءه لروزورا,فسوف أسألها أن تسامحنً نعم هذا
ما سأفعله(ٌذهب ناحٌة منزل الدكتور)
بنكرزٌو:هذا أنت أٌها الشاب الصغٌر,أٌن أنت ذاهب؟
زٌنتو:أنا ذاهب ألرى حبٌبت قلبً.
بنكرزٌو:التً قامت بصفعك؟
زٌنتو:هذا صحٌح.
بنكرزٌو:وإنك عازما ً على التصالح معها لتتزوجها؟
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زٌنتو:رابع ,لقد خمنت أنت بكل شا.
بنكرزٌو:إنك تحب هذه الفتاه الصغٌره؟
زنٌتو:جداً جداً.
بنكرزٌو:إذن فأنت مولع بها؟
زٌنتو:بجنون.
بنكرزٌو:إذن فأنت ترٌد الزواج منها بسرعه؟
زٌنتو:ان السماء تعرف ذلك جٌداً.
بنكرزٌوٌ:ا لك من رجالً مسكٌن,أنا أسف علٌك.
زٌنتو:ما هذا؟
بنكرزٌو:إذن أنت على حافة الهاوٌه.
زٌنتو:أنا؟لماذا؟
بنكرزٌو:أنك ترٌد الزواج بها وبشده؟
زٌنتو:نعم ٌ ,ا سٌدي.
بنكرزٌوٌ:الك من رجل مسكٌن و حزٌن,لقد تحطمت تماما ً.
زٌنتو:انا؟و لما؟
بنكرزٌو:صدقنً فعندما أقول شا أعنً ما أقوله,و أنا أجد متعه كبٌره فً
مساعدة جاري  ,فــبمشاعر أخوٌه من جانبً أحذرك من أي غباء
تقدم علٌه.
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زٌنتو:لكن كٌف؟
بنكرزٌو:هل تعرف ماهو الزواج؟
زٌنتو:الزواج....نعم,سٌدي...أنه مثل...بكل بساطه..أن نكون زوج وزوجه.
بنكرزٌو :إذا كنت تعرف معنى الزواج فٌجب أن تكون عرفت مـاذا تعــنً
كلمة زوجه.
زٌنتو:ماذا تقصد الضبط؟ما الذي ترٌد قوله؟
بنكرزٌو:الزواج ٌعنً سلسله تقٌد الرجل مثل العبد المحكوم علٌه بالتجدٌف
فً السفٌنه.
زٌنتو:الزواج؟
بنكرزٌو:الزواج.
زٌنتو:ما الذي تقوله,هذا لٌس صحٌح؟
بنكرزٌو:الزواج حمالً كبٌر تجعل أٌامك تعسه,وال ٌأتً النوم لعٌنٌك طول
اللٌل,أنه حمل سٌثقل روحك,حمل سٌجسم على جسدك,حمل سٌستنفذ
كٌس أموالك,وسٌشغل تفكٌرك.
زٌنتوٌ:ا ال السموات الرحٌمه ,ما سبب كل هذا؟
بنكرزٌو:إن المرأه التً تبدو جمٌله وطٌبه ,لٌس لدٌك معرفه كامله بها
زٌنتو:أواه ٌا سٌدي العزٌز,اذن ما مدى معرفتك بها؟
بنكرزٌو  :المرأه هً جنٌة ساحره,فهً تغوي وتــحب أن ٌـقع الرجال فً
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شركها.
زٌنتو:هل تبدو فعال المرأه هكذا؟
بنكرزٌو:نعم .
زٌنتو:ال تقل هذا.
بنكرزٌو  :فهذه العٌون الرابعه  ,تكونا مشتعلتان بالنار التً روٌداً روٌداً
ستلفحك,و تحٌلك الى رماد.
زٌنتو:عٌناها ...مشتعلتان بالنار...
زٌنتو  :وفمها زهرٌه ملٌبه بالسم ,الذي ٌندس ببطء خالل أذنك و منه الى
قلبك ثم ٌقتلك.
زنٌتو:فمها....زهرٌه ملٌبه بالسم....
بنكرزٌو:ان وجنتٌها الجمٌلتان,والمفعمه بالحٌوٌه,تمٌمتان لساحرتان .
زٌنتو:وجنتٌها...تمٌمتان لساحرتان...
بنكرزٌو:فعندما تأتً المرأه نحوك,تذكر دابما ً أنها نارا قادمة نحوك لتمزقك
اربا.
زٌنتو:نارا ت-تمزقنً اربا.
بنكرزٌو  :فعندما تجا المرأه لتعــانقك تصبح الشٌطان الذي ٌرٌد جرك الى
أسفل حٌث الجحٌم.
زٌنتو:فلتأخذها اذن بعٌداً عنً.
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بنكرزٌو:إذن ال تفكر فٌها.
زٌنتو:حسنا ً.
بنكرزٌو:ال إمرأه بعد الٌوم ؟
زٌنتو :نعم ال إمرأه بعد الٌوم.
بنكرزٌو:ال زواج بعد الٌوم؟
زٌنتو:نعم ال زواج بعد الٌوم.
بنكرزٌو:و كٌف تباركنً على نصٌحتً ؟
زٌنتو:إنك لمرسل من السماء.
بنكرزٌو:إذن فلتذهب,كن حكٌم,ولتباركك السماء.
زٌنتو:أنك أكثر من أبا ً لً.
بنكرزٌو:إذن فلتقبل ٌدي.
زٌنتوٌ:ا لها من ٌداً محبوبه,ومباركة أٌضا ً.
بنكرزٌو:المرأه...
زٌنتو:ال..
بنكرزٌو:الزواج...
زٌنتو:ال
بنكرزٌو:فلتنسى األمر.
زٌنتو:سأنسى األمر.
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بنكرزٌو:بالتأكٌد؟
زٌنتو:نعم.
بنكرزٌو:رابع,رابع,ممتازٌ(.خرج)
زٌنتو(:على حده)اللعنه!لولم أقابله لكان أفضل لً...فالزواج..حمالً ثقٌل هنا
وحمالً ثقٌل هناك...حمالً ثقٌل على العقل...وٌستنفذ المال...حمالً ثقٌل
على العقل...المرأه...جنٌهٌ..اال الساحرات الشرٌرات,أي لعنة تلك.
(تدخل بٌترٌس مع خادمتها)
بٌترٌس (:الى زٌنتو معتقده أنه تونٌنو) ٌا ال سـعادتً  ,ها هـو حبٌبً هاهو
عزٌزي,لكن متى وصلت؟
زٌنتو:الٌك عنً!فلتقفً على مسافه!
بٌترٌس  :لكن لماذا ؟ أو لست خطٌبتك؟أو لم تأتً أنت الى هنا لترتب أمر
زواجنا؟
زٌنتو  :نعم ! انها السلسله ...مثل العبٌد المحكوم علٌهم بالتجدٌف !هذا غٌر
مقبول سٌدتً الكرٌمه,فأنا أعرف كل شا.
بٌترٌس  :عن أي سلسله تتحدث؟من ذا الذي تحدث عن السلسله ؟ هل تتذكر
وعدك؟
زٌنتو:وعدي؟أي وعد؟
بٌترٌس:أن نتزوج.
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زٌنتو:بالطبع,الزواج!الذي ٌستنفذ المال و ٌثقل على العقل!
بٌترٌس:توقف عن ذلك!وأنظر إلً.ال تهذي معً و إال سأموت.
زٌنتو(:الى نفسه)و اآلن سنرى األشتعال ٌبدو على عٌنٌها.
بٌترٌس:ربما تشك بً؟فلتسمعنً فسوف أبدد كل شكوك.
زٌنتو:أغلقً فمك,أغلقً صندوق السموم هذا,حتً ال ٌزحف الى قلبً.
بٌترٌس:واحسرتاه !ال أستطٌع ان أصدق أنك من تتحدث بهذا الحدٌث ؟ انً
أحترق من الخجل.
زٌنتو:دعنا ننظر...هل أحمرت خدودها حتى أعرف هل هً ساحره أم ال
بٌترٌسٌ:ا لً من إمرأة بابسه,لتستمع اال ٌوجد خاطر لً عندك.
(تذهب لزٌنتو)
ت لكً
زٌنتوٌ(:تراجع للخلف)الٌك عنً,فأنك نارٌه,أنً على معرفة بأنك أتٌ ِ
تمزقٌنً أربا.
بٌترٌسٌ:ا ال السموات!ما الذي قمت به ألنال هذا العقاب؟
(تذهب لزٌنتو ثانٌة)
زٌنتو :فلتبتعدي اٌتها الشٌطانه,التً ترٌدي جذبً لهوة الجحٌم(ٌخرج)
بٌترٌس(:بمفردها) هل أستطٌع سماع مثل هذه األشٌاء وال أموت ؟ عزٌزي
تونٌنو ,فؤلفكر ما الذي حدث له ,أما أنه قد جن أو أن أحداً تحدث له
عنً بسوءٌ,ا ال تعاستً,ما الذي أستطٌع فعله,سوف أراقبه من على
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مسافه  ,لعلنً أستطٌع أكتشاف الحقٌقه ,أواه ٌا اله الحب كٌوبٌد  ,فأنت
الذي لسوء حظً جعلتنً أهجر موطنً و والدي و أصدقابً,فلتساعدنً
اآلن وخــلصنً من الخطر الذي أجـد فـٌه نفسً  ,وان اردت تـعوٌضً
فلتأخذ حٌاتً بدالً من أن تدعنً أحٌا محتقره من حبٌبً تونٌنو.
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الفصل الثانً
(المشهد األول)
شارع .على جانب منه منزل الدكتور وعلى الجانب األخر الفندق وعلٌه
ٌافطه "البرجٌن"
(ٌدخل ارلٌكان علٌه مالبس السفر و حمال ٌحمل صندوق أمتعة السفر
و معطف)
أرلٌكان :وهـا نحن هنا فً النهاٌه,فً هذه المدٌنه الجمٌله فٌرونا حٌث ٌمكن
ان اكون فً حالة حب مع شخصا ً ما لم أره أبـداً  ,حٌث ٌمكن أن
أتزوج إمرأة لم أقابلها من قبل.
الحمال:اال ٌمكن لناأن نسرع.فلدي عمالً فً مكانا ً أخر وأرٌدالذهاب وشراء
الخبز الذي أرٌده.
أرلٌكان:ان المشكله تكمن فً أٌن ٌسكن سٌدي فلتخبرنً أٌها الرجل العجوز
هل سمعت عن السنٌور زٌنتو البسجونً؟
الحمال:كال لٌس لدي أي فكره عنه,فلم أسمع عنه من قبل.
أرلٌكان  :أنه سـٌدي ,و لقد جاء من برجامو الى فٌرونا لكً ٌتزوج فسوف
تصبح له زوجه ,وخادمتها ستكون زوجتً ,لقد جاء الى هنا قبلً
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لقد وصلت للتو و معً أشٌابه,وال أعرف أٌن ٌسكن,وال كٌف أجده.
الحمال:حسنا ً ,فٌرونا مدٌنة كبٌره  ,فلٌس من السهوله ان تجده.
أرلٌكان:شكراً ,انك خدوم جدا,الٌس هذا سٌدي أتٌا ً الى هنا  ,سأقوم بالمزاح
معه.فلعله ٌتعرف علً
الحمالٌ:جب اال تمزح مع سٌدك.
أرلٌكان:أنه و أنا أصدقاء  ,هٌا فلتشاهدنً و أنا أمزح معه.
الحمال:حسنا ً ,ال تطٌل فً هذا األمر,فلٌس لدي وقت ألضٌعه.
أرلٌكان:الٌك عنً  ,الم أدفع لك ما أردت؟(ٌدخل تونٌنو)
تونٌنو:أنه من الغرٌب االأعلم شا عن بٌترٌس,لكن هذا ماحدث فلقد تركتنً
فً وقت الضٌق ٌ,اال زٌفها معً.
(أرلٌكان متدثراً فً معطف ٌمر أمام تونٌنو معتقداً أنه زٌنتو )
تونٌنو(:لنفسه)لما كل ذلك؟ ماذا ٌرٌد هذا الشخص منً؟
(أرلٌكان ٌعود و ٌمر ثانٌة أمام تونٌنو فً جوا من الخشونه و التهدٌد)
تونٌنو ( :لنفسه) ربما ٌـكـون قاتـل مأجور  ,أرسله الـرجل الذي قمت أنا
بصفعه على وجهه؟
(ٌقوم أرلٌكان بالمرور أمام تونٌنو ثانٌة  ,وهو ٌدق بقدمه األرض)
تونٌنو:لماذا هذا ٌا سٌدي؟ماذا ترٌد؟من أنت؟
أرلٌكان(:لنفسه  ,ضاحكا ً) ٌا له من غبً انه لم ٌعرفنً.
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تونٌنو:هل تسمعنً؟ماذا ترٌد منً؟
(أرلٌكان ٌجري بإتجاه تونٌنو وعندما ٌصل الٌه ٌنحرف بعٌداً عنه)
تونٌنوٌ(:ستل سٌفه)لنرى أي شا ٌشبه هذا الدٌك المنزوع رٌشه.
أرلٌكانٌ(:لقً بالمعطف سرٌعا ً بعٌداً)فلتتوقف فلتتوقف,ضع هذا السٌف بعٌد
اال تستطٌع أن تعرف من أنا؟
تونٌنو :من أنت؟أنا ال أعرفك.
أرلٌكان:ماذا! اال تعرفنً؟
تونٌنو:كال ٌا سٌدي أنا ال أعرفك.
أرلٌكان(:لنفسه)ٌبدو ان هواء هذه المدٌنه المنعش أثر على عقله.
تونٌنو:فلتخبرنً اآلن من أنت؟وماذا ترٌد؟
أرلٌكان(:ضاحكا ً) ٌبدو أنك قد أكثرت من الشراب.
تونٌنو:ال تتحدث بهذه الطرٌقه,وإال قطعت قدمك.
أرلٌكان :وبعد ذلك سٌتثنى لك معرفتً؟
تونٌنو:بالطبع ال فأنا ال أعرفك بتاتا ً.
أرلٌكان:ستعرفنً اآلن ,فلتأخذ هذه األشٌاء,من المؤكد أنك عرفتنً للتو.
(ٌعطٌه صندوق ملا بالمجوهرات)
تونٌنو(:لنفسه)ٌا لها من مجوهرات جمٌله!ما هذا كله؟
أرلٌكان:من المؤكد أنك عرفتنً اآلن؟
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تونٌنو:كال ٌا سٌدي لم اعرفك.
أرلٌكان:كال فؤلحاول ثانٌة,هاهً النقود,من المؤكد أنك قد عرفتنً اآلن؟
(ٌعطٌه كٌس ملا بالنقود)
تونٌنو(:لنفسه)كٌس ملا بالنقود؟(ألرلٌكان)كال ٌا سٌدي لٌس لدي أي سابق
معرفه بك.
أرلٌكان:اللعنه اللعنه,أنك ال تعرفنً ,هذا صندوق األمتعه ,و إذا لم تعرفنً
فإلى الجحٌم.
تونٌنو:على الرغم من صندوق األمتعه هذا فأنً الزلت ال أعرفك.
أرلٌكان:هل أنت سكران أو مجنون؟
تونٌنو  :من المؤكد انك أنت المجنون أو السكران.فهذه المجوهرات والنقود
لٌست لً فلتأخذها وتعطٌها لصاحبها.
أرلٌكان  :إنك أنت صاحبها,فكلها أشٌاءك  ,النقود و المجوهرات وصندوق
األمتعه ,فإنك قد أعطٌتنً أمر بأحضارها الٌك هنا وهذا ما فعلت
واآلن أٌن تقٌم؟
تونٌنو:فً الفندق.
أرلٌكان:هل أضع صندوق األمتعه هناك؟
تونٌنو:أفعل ما تشاء .
أرلٌكان:الم تعرفنً بعد؟
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تونٌنو:كال لم أعرفك بعد.
أرلٌكان ٌ :ا له من أبله غرٌب,سأذهب الى الفندق,و أضع صندوق األمتعه
فً غرفه النوم,فلتذهب ولتنم نوما ً هنٌبا ً,وعندما ٌزول تأثٌر الشراب
بالتأكٌد أنك ستعرفنً.
(ٌلتقط أرلٌكان الصندوق و المعطف وٌذهب الى الفندق)
تونٌنو(:بمفرده)ٌالها من مشكله!صندوق مجوهرات وكٌس نقود,أنها بالتأكٌد
غنٌمه لشخصا ً ما ,و انا كرجل شرٌف و مهذب ال ٌمكن لً اإلستٌالء
على أشٌاء شخص آخر ,أن هذا الرجل مجنون فالسماء وحدها تعرف
كٌف حصــل على الــنقود و صـندوق المجــوهرات  ,لكنـنـً إذا لم
أحرسهم سوف ٌقوم بأعطابهم ألحد األوغاد .من األفضل أن ٌكونوا
معً و لو أستطعت أن أجد صاحبهم سٌكون كل شا على ما ٌرام
(كولمبٌنا تأتً من منزل الدكتور)
كولمبٌنا:خادمتك ٌا سٌد زٌنتو.
تونٌنو:آه...آه نعم أنك تقصدٌننً؟
كولمبٌنا:نعم ٌا سٌدي .انك السٌد زٌنتو البسجونً,أو لٌس كذلك؟
تونٌنو:نعم هو أنا طوع أمرك( .لنفسه) سٌكون كل شا على ما ٌرام لو أنها
أعتبرتنً زٌنتو.
كولمبٌنا :أن كان األمر ٌسرك فسٌدتً ترٌد أن تتحدث الٌك.
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تونٌنو(:لنفسه)لقد فهمت ٌ,بدو أنها مغامره ألحد الغرباء(,الى كولمبٌنا)
سأشاركك ما ترٌدٌن.
كولمبٌنا:أوه ٌا ال المجوهرات الرابعه التً تملكها ٌا سٌد زٌنتو.
تونٌنو(:لنفسه)فهمت .شخصا ً ما رأى المجوهرات من الشرفه و هذه السٌده
أرسلت هنا كرسول.
كولمبٌناٌ:ا ال الروعه! أعتقد أنهم للسنٌوره روزورا.
تونٌنو:أنها سٌدتك؟
كولمبٌنا:بالتأكٌد.
تونٌنو( :لنفسه)أنها تعتقد أننً من أملك هذه المجوهرات  ,لكنها على خطأ
فؤلتسلى بهذا الموضوع (الى كولمبٌنا)أنك على صواب ,لكن األمر
ٌعتمد على هل تلك المجوهرات مناسبه لها أم ال.
كولمبٌنا :إذا كان األمر كذلك فأعتقد أنها مناسبه لها جداً,فأنها سٌدة صغٌره
و جمٌله.
تونٌنو(:لنفسه)هاٌل!انها تقوم بدورها كقواده على أحسن وجه(الى كولمبٌنا)
لكن أخبرٌنً بأي وسٌله أستطٌع الدفع؟
كولمبٌنا:عن أي دفع تتحدث؟
تونٌنو:عن النقود.
كولمبٌنا:أي نقود.
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تونٌنو(:لنفسه)أه ٌا لها من مجوهرات جذابه(الى كولمبٌنا)هل سٌدتك غنٌه؟
كولمبٌنا:بالطبع ,فهً أبنة الدكتور .
تونٌنو:إبنة الدكتور.
كولمبٌنا:نعم  ,اال تعلم ذلك؟
تونٌنو  :لكن هل ٌوجد أي خطر من الدكتور فلربما ٌقول شا لو رآنً فً
المنزل.
كولمبٌنا:األمر خالف ذلك فهو أٌضا ً ٌرٌدك أن تأتً ,فً الحقٌقه انه هو من
أخبرنً أن أتً الٌك وأسألك المجا لمنزله.
تونٌنو( :لنفسه) أٌتها السموات الطٌبه,أن العابله بالكامل بالداخل,وٌبدو أنهم
من طٌنه واحده,أنا الأرٌد أن أضع نفسً فً المشاكل(,الى كولمبٌنا)
أستمعً ٌا فتاتً أخبري سٌدتك أنً سأجا فً وقتا ً آخر.
كولمبٌنا:كال كال ٌ,ا سٌدي هً ترغب فً حضورك حاالً ,فشخصا ً مهذب
مثلك ال ٌترك سٌدتً تتوسل الٌه.
تونٌنو:حسنا ً ,لكن دعٌنً فقط أذهب الى الفندق ألضع هذا الصندوق هناك
و بعد اذ سأجا.
كولمبٌنا ٌ :ا لها من مجوهرات جمـٌله  ,لو أنك تحبهــا فـعالً فلتــحضرها
عندما تجا.فسوف تسعد بذلك.
تونٌنو(:لنفسه)كما توقعت,أنهم ٌرٌدون هذه المجوهرات,لكن ٌجب أن تكون
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فً حراستً اآلن,أنها لٌست أشٌابً  ,فؤلكن حذراً,على أي حال أنا
أعرف كٌف أحتاط لنفسً.
(الدكتور ٌأتً من المنزل)
كولمبٌناٌ:اسٌدي هاهو السنٌور زٌنتو,لقد تعبت من محاولة أقناعه أن ٌأتً
الى المنزل,لكنه ال ٌرٌد.
الدكتور:فلتجا اآلن ٌا سٌد زٌنتو الى المنزل,فأبنتً فً أنتظارك.
تونٌنو(:لنفسه)أنا ال أصدق ذلك.
الدكتور:أن تلكؤك هو بوضوح أهانه ألبنتً.
تونٌنو(:لنفسه)هل األمور تسٌر هنا بهذه الطرٌقه؟
الدكتور  :أنك ال ترٌد المجا الى الشارع أو لٌس كذلك؟
تونٌنو:عاراً علٌك أن تقول ذلك!لكن طالما تلك رغبتك فسأجا معك
الدكتور:ممتاز ممتاز هٌا بنا إذن.
تونٌنو:لك ما ترٌد لكنً أستأذنك بالسماح لً الذهاب معك؟
الدكتور:أنا أرحب بك فً أي وقت نهارا أو مساء.
تونٌو:منزلك مفتوح اذا فً أي وقت؟
الدكتور:ألجل السنٌور زٌنتو الباب مفتوح على مصرعٌه.
تونٌنو:ألجلً فقط؟
الدكتور:ألجلك فقط.
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تونٌنو:و لٌس ألجل شخصا ً آخر؟
الدكتور:بالطبع و أٌضا ألصدقاء البٌت المقربٌن.
تونٌنو:هذا طبٌعً!حسنا دعنً أذهب معك.
الدكتور :إذن فأنت عازما على المجا.
تونٌنو:لكن هل أستطٌع المجا و الذهاب كما ٌروق لً؟
الدكتور:نعم  ,كما ٌروق لك.
تونٌنو:إذن دعنً أغٌر مالبسً و أجا معك.
الدكتور:أكٌد.
تونٌنو:هل لدٌك شا أكله؟
الدكتور:فلتسأل ما تشاء.
تونٌنو:حسنا,حسنا(ٌذهب بأتجاه باب المنزل)
الدكتور:سٌد زٌنتو,كلمه واحده لوسمحت.
تونٌنو(:لنفسه)أعتقد أنه ٌرٌد أتعابه ,لنرى ما األمر ( ,الى الدكتور) تحت
أمرك.
الدكتور:فلتصفح عن فضولً,فأنً أسألك ماالذي فً هذاالصندوق الصغٌر؟
تونٌنو(:لنفسه)أه ها!لقد رأى السٌد المجوهرات (الى الدكتور)أنه شا زهٌد
قلٌالً من المجوهرات.
الدكتور:حسنا ً,حسنا ً.سوف تكون أبنتً سعٌده بذلك.
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تونٌنو(:لنفسه)ٌا له من رجل ال ٌخشى من الفضابح!(الى الطبٌب)لو إبنتك
ترغب فً مرافقتً فأستدعٌها لتكون هنا (لنفسه) من المؤكد أنهم لن
ٌفعلوا ذلك
(ٌذهب تونٌنو الى منزل الدكتور)
كولمبٌناٌ:بدو لً ان هذا السٌد زٌنتو ال ٌحب السٌده روزورا بدرجه كافٌه
الدكتور:لماذا؟
كولمبٌنا:اال ترى كٌف أنه من الصعب جعله أن ٌدخل المنزل؟فأنا أستطٌع
رؤٌة األشٌاء,لكنها تجعلنً مرٌضه.
الدكتور:من جانب آخر,انً متعاطف معه ,هل تعرفً ماذا فعلت روزورا
معه؟
كولمبٌنا:ماذا حدث؟
الدكتور:أعطته صفعه على وجهه,صفعة فً منتهى القوه.
كولمبٌنا:و لماذا؟
الدكتور:أعتقد النه حاول أن ٌمسك معصمها قلٌالً.
كولمبٌنا:لقد كانت السٌده روزورا على صواب,ولو أنك سمحت لً بالحدٌث
بحرٌه أقول لك ٌجب اال ترسلها الٌه بمفردها.
الدكتور:انها لٌست بمفردها فالسٌد بنكرزٌو هناك,فسوف ٌراقب أي خطأ .
كولمبٌنا:ها!فٌأخذ الشٌطان السنٌور بنكرزٌو
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الدكتور:لماذا تتحدثً هكذا عنه؟ ما الذي فعله معك؟
كولمبٌنا:أنا ال أستطٌع تحمل منظره,فانه باٌوس العجوز المشعوذ...
الدكتور:و ماذا بعد؟
كولمبٌنا:ال شا ,لقد قال أشٌاء لً على ثقه إنها حقٌقٌه.
الدكتور  :ماذا قال لك؟هٌا أخبرٌنً.
كولمبٌنا:أنه ٌحب وضع األشٌاء فً كٌسهٌ.ا له من لصا مفضوح.
الدكتور:أمسك لسانكٌ,الك من وغده,االتجرؤي على قول أشٌاء عن الشرف
والرجال الشرفاء.فلتمنحٌه الطاعه و االحترام كما تمنحٌهم لً ,فهو
رجل مستقٌم أما أنت فال شا إال ثرثاره حاقدهٌ(.خرج)
كولمبٌنا  :ان سٌدي ٌستطٌع قول ما ٌحبه  ,لكننً أؤكد على أن بنكرزٌو ال
شا بل هو منافق وشخصا ً ٌضمر شرا.
(أرلٌكان ٌجا من الفندق)
أرلٌكان:أٌن الشٌطان هذا المجنون؟انً أنتظر هنا منذ ساعه ولم أجد أي أثر
له.
كولمبٌنا(:لنفسها)ٌا له من رجل أنٌق و بسٌط!
أرلٌكان(:لنفسه)سوف اسأل هذه الفتاه فربما رأته(.الى كولمبٌنا)أخبـرٌنً
أٌتها الفتاه الجمٌله هل لك سابق معرفه بالسنٌور زٌنتو البسجونً
؟
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كولمبٌنا:نعم .أعرفه.
أرلٌكان:اذن فانك قد رأٌتٌه بالفعل .هنا؟
كولمبٌنا:بالطبع.
أرلٌكان:اذن فلتكن رحٌمة بً وأخبرٌنً أٌن ذهب؟
كولمبٌنا:ذهب الى المنزل.
أرلٌكان:لكن من ٌعٌش هناك؟
كولمبٌنا:السنٌوره روزورا خطٌبته.
أرلٌكان:أنك تعرفً السٌده روزورا؟
كولمبٌنا:بكل تأكٌد.
أرلٌكان:وخادمتها,هل تعرفٌها؟
كولمبٌنا:اذا كنت ترٌدها فهً أنا.
أرلٌكان:ماذا؟...أنت....السنٌوره...كولمبٌنا؟
كولمبٌنا:أنا كولمبٌنا.
أرلٌكان:و...أنك ال تعرفً من أنا؟
كولمبٌنا:لٌس لدي أي فكره.
أرلٌكان:أرلٌكان بتوكٌو.
كولمبٌنا:أنت...أرلٌكان؟
أرلٌكان:نعم أنا.
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كولمبٌنا:زوجً.
أرلٌكان:زوجتً!
كولمبٌنا:لكنك جمٌله!
أرلٌكان:و أنت وسٌم!
كولمبٌناٌ:الها من مفاجأه حلوه!
أرلٌكان:أي راحة أنا فٌها.
كولمبٌنا:متى وصلت؟
أرلٌكان:منذ قلٌل واآلن دعٌنا نذهب الى المنزل وهناك سنتحدث.
كولمبٌنا  :كال فلننتظر فً الخارج ,فلدي كلمه مع سٌدتً أوال قبل أن أخذك
إلى المنزل.فلست أعرف هل ستوافق سٌدتً على ذلك أم ال.
أرلٌكان:لكننً لدي كلمه أرٌد قولها لسٌدي.
كولمبٌنا:إنتظر هناك,سأعود فً التو ثانٌة.
أرلٌكان:طوع أمرك ٌا جمٌلتً,طالما سأصبح أسعد البشر.
كولمبٌنا:هٌا فلتنصرف,أنك تسخر منً.
أرلٌكان:سوف أجعلك فتاة شرٌفه.
كولمبٌنا:سوف تحبنً اذن؟
أرلٌكان:نعم .هٌا فلتوقفً تأوهاتك .هٌا إذهبً.
كولمبٌنا:سأذهب,سأذهب(لنفسها)ٌاله من ساحر(تخرج بأتجاه منزل الدكتور)
56

أرلٌكان(:بمفرده)أشكرك أٌها الحظ!أنها جمٌله!فتاة حبوبه رأٌتها منذ سنٌن,
لكن أي خطر أنا فٌه,أن فً عٌنٌها حول و لٌس لدٌها أسنان ,لكنها
فتاه جمٌلة حقا ً وال شكٌ,ا أرلٌكان ٌا لك من محظوظ.
كولمبٌنا(:تنادي من مدخل البٌت )أرلٌكان تعالى ,فسٌدتً مرحبة بذلك
أرلٌكان:أنا قادمٌ,ا عزٌزتً,أنا قادم.
(ٌهم بالذهاب الى المنزل بٌنما زٌنتو ٌأتً فٌلمح ظهره)
زٌنتوٌ(:نادي)أرلٌكان  ,أرلٌكان.
أرلٌكانٌ(:ستدٌر)سٌدي.
زٌنتو :لقد جاء فً الوقت المناسب.
أرلٌكان:ماذا تقصد؟
زٌنتو:أنك هنا؟
أرلٌكان:وأنت هناك؟
زٌنتو:بالتأكٌد.
أرلٌكان:أنك لست فً المنزل اذن؟
زٌنتو:عن أي منزل تتحدث؟
أرلٌكان:هذا المنزل(ٌشٌر لمنزل روزورا)
زٌنتو:ال تكن سخٌف,بالطبع لم أكن هناك.
أرلٌكان(:لنفسه)أنه ٌصر على المزاح.
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زٌنتو:أٌن أشٌابً؟
أرلٌكان:شا عجٌب! فً الفندق على ما أعتقد.
زٌنتو:أٌها األبله الملعون!هناك فً فندق البرجٌن.
أرلٌكان:كل شا هناك.
زٌنتو:المال و المجوهرات؟
أرلٌكان(:لنفسه)واآلن أنه فقد أٌضا ً ذاكرته(الى زٌنتو)المال و المجوهرات.
زٌنتو:دعنا نذهب و نرى.
أرلٌكان:حسنا.
زٌنتو:هل المفتاح معك؟
أرلٌكان:أي مفتاح؟
زٌنتو:مفتاح الغرفه.
أرلٌكان:كال.
زٌنتو:إذن فأنك تركت المال و المجوهرات ؟
أرلٌكان:ماذا تقصد؟بتركت المال و المجوهرات؟
زٌنتو:أٌن إذن ٌكونوا؟
أرلٌكان:ها.
زٌنتو:فلتتوقف عن القٌام بالتفاهات.
أرلٌكان:أننً قد أعطٌتك المال و المجوهرات.
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زٌنتو:أنك لم تعطنً شا.
أرلٌكان(:لنفسه)أنا على قناعه بأن الجنون قد أصابه.
زٌنتو:أٌن مجوهرات عمً؟أو لم تحضرها؟
أرلٌكان:بالطبع قد أحضرتها.
زٌنتو:أٌن هً اذن؟
أرلٌكان:لندخل الفندق و نرى؟فسوف افقد صبري معك بعد دقٌقه.
زٌنتو:ال حاجه الن تفقد أعصابك,فمن المؤكد أن أشٌابً فً غرفتً.
أرلٌكان:نعم أكٌد أن أشٌابك فً غرفتك.
زٌنتو:سوف أذهب و أرى.لترى اي األبله انت (ٌدخل الى الفندق)
أرلٌكان:فلتذهب وترى.أٌها المجنون.
(ٌتبع زٌنتو الى الفندق)
كولمبٌنا(:تأتً الى باب منزل الدكتور ثانٌة)أرلٌكان أٌن أنت؟هذا رابع !لقد
ذهب لمكان ما لٌثبت مدى حبه لً .لكن أٌن ذهب ؟ لو أراد أن ٌعود
فهو ٌعرف أٌن أنا لكنه اذا لم ٌعد كٌف تجد فتاه مثلً زوج ( .تذهب
الى المنزل ثانٌة)
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( المشهد الثانً)
(غرفة فً منزل الدكتور بها منضده و كراسً )
[تونٌنو ٌجلس بمفرده]
تونٌنو:انً أنتظر منذ ما ٌقرب من ساعه,ولم ألمح و لو حتى طٌف السٌـده
أما أنهم سٌعتبروننً مأفون أو أننً فً أنتظار أن أدفع المزٌد ,لـكن
من المؤكد أنهم ال ٌعرفوا مع من ٌتعاملون  ,أنا تونٌنو المواطـن
الفٌنٌسً,وهذا ٌكفً لمن ٌرٌدأن ٌعرف!فؤلعتد بنفسً بقدرالمستطاع
اال من أحد هنا؟
(ٌدخل بٌرجٌال)
برجٌال:طوع أمرك ٌا سٌدي,هل ترٌد شا؟
تونٌنو:من أنت؟
برجٌال:خادم بالمنزل.
تونٌنو ( :لنفسه)ٌا له من شا شبٌه بالجحٌم ( ,الى بٌرجال) اذا فلتخبرنً
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ٌا صدٌقً هل سٌدتك ستجا أم أذهب؟
برجٌال:سوف أحضرها حاالً.نعم فأننً أقدم خدم المنزل ,لكننً كنت ذات
مره خادم لعابلة بسجونٌس.
تونٌنو:ماذا؟اذا فأنك على معرفة بً؟
برجٌال:أنا أعرف أخاك,أنه الصبً صاحب الروح السامٌه.
تونٌنو:و أٌن عرفته؟
برجٌال:فً فٌنٌسٌا.
تونٌنو:إذن فأنت تعرفه منذ أن كان طفل؟
برجٌال:وفً كبره أٌضا ً.هاهً سٌدتً قد حضرت.
تونٌنو:كال أخبرنً سرٌعا ً.متى عرفته فً فٌنٌسٌا بعد أن كبر؟
برجٌال:أسف,على الذهاب,لنتحدث فٌما بعد,فأنا خادمك (ٌخرج)
تونٌنو:أي شٌطان هذا الذي حادثته؟ال أعتقد انً رأٌته فً فٌنٌسٌا.
(تدخل روزورا)
روزورا:طوع أمرك ٌا سٌد زٌنتو,وانً أسفه كونً تركتك تنتظر.
تونٌنو:اوه,ال شا مفاجا فً ذلك ٌاسٌدتً(.لنفسه)أي هٌبه تلك,أي وجه هذا
!
روزورا:أنه ٌنظر الً مستغرباٌ,بدو أنه ال ٌزال غاضب من صفعً أٌاه.
تونٌنو(:لنفسه)أنا أنتظر فً فٌرونا!لم أذهب بعٌد اآلن!
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روزورا:أعذرنً فلقد أزعجتك.
تونٌنو:ال علٌكٌ,ا سٌدتً ,بل على العكس,أستطٌع أعتبار نفسً محظوظ,
ألنك تشرفٌنً بأن أكون فً صحبتك.
روزورا(:لنفسها)لقد تبدل كثٌرا أنه أصبح مجاملٌ.بدو أنه ٌسخر منً.
,علً مساٌرة مزاجه.
تونٌنو(:لنفسه) تبدو على هٌبتها الحٌاء.
روزورا:اوه,لقد كان أبً هو من أجبرك على المجا الى هنا.
تونٌنو :لو أن أبٌك لم ٌصر فانك كنت لن تودي مقابلتً؟
روزورا:ال ٌمكن أفتراض ذلك.
تونٌنو:انك ال تفكري فً أمري كثٌراً؟
روزورا:على العكس ,انا القً أعتباراً كبٌر لك.
تونٌنو:إنك طٌبه,كٌف إذن أجد لدٌك هذا األعتبار؟
روزورا:لو رغب ابً فً ذلك.
تونٌنو(:لنفسه)فتاه مسكٌنه,لقد جعلتنً أسف علٌها,فوالدها سٌغلق علٌها هنا,
فهً ال تملك من نفسها شا(,الى روزورا)أعذرٌنً,فلست متأكد من
أنك تفهمٌنً ,كٌف إذن لو قمت أنا و أنت بتسٌر أمورنا بأنفسنا؟
روزورا:كٌف؟
تونٌنو:بأن نتبادل الحب.
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روزورا:علٌك اذا أن تتحدث الى أبً حول هذا الموضوع.
تونٌنو:آه,إذن هو الذي ٌرتب هذه األمور كلها؟
روزورا:بالطبع.
تونٌنو(:لنفسه)اي دكتور مؤذي هو!(الى روزورا)فهل نقدر...
روزورا:نقدر على ماذا؟
تونٌنو:أن نسلً نفسنا.
روزورا:إذن أنت تفكر فً صفعه أخرى.
تونٌنو( :لنفسه) لٌس ثانٌة! إن كل شخص هنا ٌعرف بالصفعه التً أعطٌتها
لهذا الرجل فً فٌنٌسٌا!(إلى روزورا)اوه هل ستظل مثل هذه التفاهه
مذكوره.
روزورا:أنا ال أستطٌع نسٌانها.
تونٌنو:لكن لماذا تزعجك بشده؟
روزورا:تزعجنً كونك وقح.
تونٌنو:لكن ٌا فتاتً العزٌزه فً مثل هذه الحاله على الواحد مناأن ٌفعل شا
روزورا:فً مثل هذه الحاله ٌجب أن ٌتصرف الواحد منا بحكمه.
تونٌنو:أنا الأدري شٌبا ً عما تقولً,لكنك على صواب,فلن أسلك هذا المسلك
ثانٌة,فكل ما أعرفه األن هو أنك تحبٌنً.
روزورا :ما الذي ٌجعلك متأكد من ذلك؟
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تنونٌنو(:متنهداً)آه!
روزورا:ما الذي ٌجعلك تتنهد؟
تونٌنو:ألنً أخشً من أنك تقولً ذلك لكل شخص.
روزورا:ماذا تقصد؟بكلمة لكل شخص؟إنك فاجبتنً بذلك؟
تونٌنو:سامحٌنً.
روزورا:ما السبب وراء قولك مثل هذا؟
تونٌنو:حسنا جدا!لقد وصلت لتوي الى فٌرونا الٌوم.فهل تعتقدي أنً أصدق
أنك أحببتٌنً فور وصولً مباشرة فجأه؟
روزورا:نعم  ,فمنذ أول لحظه رأٌتك فٌها أصبح قلبً مشغول بك.
تونٌنو(:لنفسه)ٌبدو ذلك ممكنا؟لكن ٌا تونٌنو خذ حذرك فٌجب االتضع ثقتك
فً إمرأه.
روزورا:و أنت ٌا سٌد زٌنتو اال تحبنً؟
تونٌنو:إنك جمٌله جداً,مهذبه و رقٌقه,سأكون حجرا لو لم أحبك.
روزورا:و ما دلٌلك على حبك لً؟
تونٌنو ( :لنفسه) آه ! أي دلٌل ترٌده هً؟هل أداعبها أم أعطٌها نقود؟(الى
روزورا) فلتأمرٌنً بأي شا.
روزورا:األمر ٌعود لك فلتبرهن على أنك تحبنً؟
تونٌنو(:لنفسه)فهمت ,علً أختبارها(الى اروزورا) لو أنً أملك الشجاعه
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الكافٌه,فسوف أقول أن هناك بعضا من المجوهرات تحت تصرفك.
(ٌفتح الصندوق وٌدعها تـرى المجوهرات)
روزورا:أنها جمٌله!هل هً لً؟
تونٌنو:ذلك لو شبت.
روزورا:أنا أقبلها فهً هدٌة نفٌسه.وسوف أصونها ألنها أول تذكارلحبك لً
تونٌنو:ال تقولً المزٌد  ,فسوف نتحدث عنها فٌما بعد (لنفسه) ٌا له من شا
مخجل هذا,أنها سرٌعة األقتناع.
روزورا:لكن أخبرنً,أمامن طرٌقة أخرى ترغب بها التأكٌد على أخالصك
لً؟
تونٌنو(:لنفسه)أنها التستطٌع اإلنتظار لكً تحصل على المزٌد(إلى روزورا
)حسنا ً هنا بعض النقود ٌمكنك أخذها أٌضا ً,لو شبت ذلك.
روزورا:كال كالٌ,مكنك إعطابها ألبً,لٌس هناك ماٌدعونً ألخذ هذه النقود
تونٌنو(:لنفسه)أوه هذا ممتاز!أن اإلبنه تقوم بالعمل الدنا واألب ٌأخذ النقود
إلى حسابه(.إلى روزورا)تصرفً كما ٌحلو لك.
روزورا:لكن ال ٌبدو أنك ترغب أن تعطٌنً ما سألتك أٌاه؟
تنونٌنوٌ:ا ال الشٌطان,هاهو قمٌصً فلتأخذٌه.
روزورا:أنا ال أرٌد قمٌصك وال معطفك,أنا أرٌدك أنت.
تونٌنو:أنا؟هاهو أنا هنا!فأنا بأكملً لك.
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روزورا:إذن ٌمكن فعل كل شا الٌوم.
تونٌنو:اآلن لو أحببت.
روزورا:أنا مستعده.
تونٌنو:أما أنا فأكثر من مستعد.
روزورا:أنك ستعطنً ٌدك؟
تونٌنوٌ:دي و قدمً وأي شا ترٌدٌه.
روزورا:دعنا نحضر شاهدٌن.
تونٌنوٌ:ا ال الشٌطان!لماذا ترٌدي شاهدٌن؟
روزوراٌ:جب أن ٌكونا حاضرٌن.
تونٌنو:لماذا ٌجب أن ٌكونا حاضرٌن؟
روزورا:لكً نتزوج
تونٌنو:نتزوج فً دقٌقة واحده.
روزورا:لقد قلت أنك مستعد؟
تونٌنو:نعم أنا مستعد,لكن لما كل هذه العجله؟
روزورا:إنك تهذي فلتذهب بعٌد,بعٌد هٌا.
تونٌنو(:لنفسه)انها ال تحزنً,ولربما سوف أذهب لما هو بعٌد وأتزوجها ,
لكن ما ال ٌسرنً حقا ً التسهٌالت التً تمنح لؤلفراد المدعوٌن الى
هذا المنزل.
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روزورا:أنك متقلب جداًٌ,ا سٌد زٌنتو.
تونٌنو:متقلب؟هذا لٌس حقٌقً.فأنا عنوان الوفاء و الثبات,لكن فً مثل هذا
الشا كما أنت تعرفً أفضل منً,نحتاج أن نفعل بقلٌل من العطاء
و األخذ  ,فٌجب التفكٌر فً األمر أوالً و أتخاذ القرار بتروي.
روزورا:و اآلن تقول بأنك غٌر متقلب,ففً البداٌه تقول أنك ترٌد أتمام
األمر بدون مراسٌم أو شكلٌات لكنك بعد اذ تبحث عن عذر و
ترٌد أن تفكر باألمر.
تونٌنو:حسنا!لوأننً سأقوم بأتخاذ القرار هنا واآلن...أرٌد القول...كال,فأنا
ال أرٌد أن تصبحً حزٌنه.
روزورا:سوف ٌسرك الحدٌث بوضوح.
تونٌنو:فلنفترض أنك أسدٌت لً معروف ب...
روزورا:ال ترجوا أن أسدي لك معروف قبل الزواج.
تونٌنو:ال شا بتاتا ً.
روزورا:كال كال كال.
تونٌنو:لكن...المجوهرات.
روزورا:لو كانت نٌتك أن تعطٌنً المجوهرات,فلتأخذها,فأنا ال أرٌدها.
تونٌنو:أن رفضك أخذها ٌؤكد على أنك فاضله و ٌجعلك تستحقً ما هو
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أفضل منها  ,أنك فتاة شرٌفه و لكن من العار أن ٌكون لك مثل
هذا األب النذل.
روزورا:كٌف ٌكون والدي نذل؟
تونٌنو :حسنا ! هل تعتقدي أنه ال شا ٌدعو للقلق عندما ٌدخل شخصا ً ال
ضمٌر له,فً منزله وٌضع أبنته عرضة لخطر أن تحطم نفسها.
روزورا:لكنه فعل ذلك ألنك خطٌبً.
تونٌنوٌ:ا أٌتها السموات الرحٌمه,هذا لٌس صحٌح,أننا لم نتحدث من قبل فً
مثل هذا األمر.
روزورا:أو لم ترتب هذا األمر فً خطابك؟
تونٌنو:سٌدتً كال لم ٌحدث ذلك,إن أباك بارع فً خداعك.انه رجل نذل.فهو
ٌعرف أننً رجل قلٌل المال  ,لقد أغوانً لكً أجا الى هنا مـحاوال
أستغالل جمالك لكً ٌحصل على منفعه غٌر شرٌفه.
روزورا:سٌد زٌنتو أنك أنت من ٌقول أشٌاء غاٌه فً النذاله!
تونٌنو  :لسوء حظك تلك هً الحقٌقه  ,فجمالك وأخالقك تخولك ألن تعٌشً
حٌاة أفضل مما تحً اآلن.التكونً كسٌرة القلب,أرفعً من معنوٌاتك
لو أنك تحبٌنً بالفعل فعما قرٌب قد تكونً زوجتً.
روزورا:أنً حزٌنه جداً,فلولم أكن أعتقد بأنً خطٌبتك لكنت حدثتك بطرٌقه
مختلفه,ولوكان أبً ٌخدعنً فلتسامحه السماء,لكن لوأنك من تلعب
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بً فسوف ٌكون أمرك أشد تعقٌد.فتذكر أنً أحبك,بأخالصا ً كبٌر.
(تخرج)
تونٌنو(:بمفرده) هل ٌوجـد من هً أكثر حٌاء من تلك اإلبنه و من هو أكثر
نذاله من هذا األب ؟ الزواج؟ تونٌنو فلتعمل عقلك ماحدث قدحدث فلن
تعود األمورإلى الوراء  .لكننً وعدت بٌترٌس و لقد تركت منزلها
لتلحق بً,لكن أٌن هً؟أٌن ذهبت ؟من ٌدري هل تركت المنزل ألجلً
أم ألجل شخصا ً آخر؟من المؤكد أنها لم تأتً الى هنا.لم ٌسمع أحد شا
عنها  ,من الممكن أن تكون قد خدعتنً  ,فـأنا على معرفه تامه بأنهــا
إمرأه متقلبهٌ(.دخل برجٌال)
برجٌال:هل من شا أستطٌع تقدٌمه لك ٌا سٌدي؟
تونٌنو:كال ٌا صدٌقً,أنً ذاهب.
بٌرجٌال:هكذا سرٌعاً؟
تونٌنو:و ما الذي ٌجعلنً أنتظر؟
برجٌال:او لن تتعشى مع الدكتور؟
تونٌنو:كال,شكراً و لتخبر الدكتور أن ٌستحً قلٌال.
برجٌال:كٌف تتحدث بهذه الطرٌقه؟
تونٌنو:أعتقد أنك على وعً تام بما أقوله جٌداً.
برجٌال:انا الأعرف عن ماذا تتحدث.لقد أمرنً أن أخدمك فً أي شا ترٌده
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,الن تأخذ معطفك؟
تونٌنو:كال أٌها العجوز.لن أخذه لكن التعتقد انً سأتركك تفعل شا بدون أن
تأخذ البقشٌش فلتأخذ هذه النصف دوقٌه.
برجٌال:أن ذلك كرم كبٌرمنكٌ.اسٌدي اه,بالتأكٌدأن عابلة البسجونً معروفة
بكرمها,فأخٌك فً فٌنٌسٌا كان رجل حر.
تونٌنو:أنه ٌتحدث عن أخً الذي فً فٌنٌسٌا( ,الى برجٌال) لكن متى عرفت
أخً فً فٌنٌسٌا؟
برجٌال:منذ سنتٌن مضت.
تونٌنو:متأكد منذ سنتٌن؟
برجٌال:نعم متأكد ألنً كنت فً فٌنٌسٌا....
(ٌدخل بنكرزٌو)
بنكرزٌوٌ:ا برجٌال فلتذهب لسٌدتك فهً فً حاجه الٌك.
برجٌال:سأذهب فً التو.
تونٌنو(:الى برجٌال)فلتختتم ما بدأته من حدٌث عن فٌنٌسٌا أٌها العجوز.
بنكرزٌو:معذره ,فٌجب علٌه الذهاب,هٌا هٌا,فلتسرع.
برجٌال:لنتحدث فٌما بعد,أٌها السٌد الباهر زٌنتو(ٌخرج)
تونٌنو(:لنفسه)اللعنه فلقد أنقطع حدٌثه,لقد جعلنً هذا الرجل فً حٌره.
بنكرزٌو:أنً مسرور لرؤٌتك ٌا سٌد زٌنتو.
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تونٌنو:تهانً ٌا سٌدي.
بنكرزٌو  :آه  ,أنا أسف ألجلك  ,فٌبدو من وجهك أنك لم تعر أنتباه كبٌر
لنصٌحتً.
تونٌنو:بالعكس,فأنا أستمع جٌدا ألي شخص مثلك.
بنكرزٌو:و بعد اذ ستذهب الى طرٌقك ,آه؟
تونٌنو:لماذا تقول هذا؟
بنكرزٌو:ربما أكون مخطا لكننً أجدك بهذاالمنزل وهذا ٌجعلنً فً شك.
تونٌنو(:لنفسه)واألن ربما نستطٌع بحث أمرا ما(الى بنكرزٌو)تقصد فً هذا
المنزل الملا بالناس األنذال ؟
بنكرزٌو:أهٌ,اال الحظ السا,نعم!
تونٌنو  :هؤالء الناس الذٌن ٌبـذلون جهدهم للـحصول على ما ٌقدروا علٌه؟
بنكرزٌو:أي حدٌث هذا!
تونٌنو:فً الحقٌقه أن الدكتور رجل نذل
بنكرزٌو:انك قد فطنت لحٌله,فً التو.
تونٌنو:والفتاه بماذا تشبه؟
بنكرزٌو:ال ٌمكن تصدٌق كلمه تقولها,أنها محتاله.
تونٌنو:بمثل هذا الوجه الجذاب؟
بنكرزٌو:آهٌ,ا صدٌقً أن هؤالءالذٌن ٌبدو علٌهم الحٌاء التام دابما ما ٌخفون
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شا.
تونٌنو:هل تدرك ما تقوله؟
بنكرزٌو:أنا أدرك تماما ً.
تونٌنو:اذا فماذا ستفعل فً المنزل مع هؤالء الناس األنذال؟
بنكرزٌو:سأعمل على عرض أخطابهم.فبذوري الطٌبه سقطت على األرض
فال شا نعمله.
تونٌنو:أخشى أن تكون على صواب.
بنكرزٌو:أنهم ٌذهبون من سا الى أسوأ.
تونٌنو:واآلن فأننً ال أستطٌع مساعدة رغبات هذه الفتاه الصغٌره
بنكرزٌو  :خذ حذرك  ,أن لها القدره على أذابة قلب الحجر.فأنا أشفق على
الشاب الذي ٌجد قبول لدٌها.
تونٌنو:أنها سألتنً عن الزواج...
بنكرزٌو:الزواج,أي كلمه بشعه و مقرفه تلك.
تونٌنو:الزواج كلمه بشعه ؟أنها كلمه جمٌله جدا,فً أي لغة كانت.
بنكرزٌو  :لكن اال تتذكر ما قلناه عن الزواج من أنـه ٌجـعل أٌامـك كبٌبه
وال تنام لٌالٌك,وٌثقل روحك و ٌثقل جسدك وٌستنفذ أموالك.
تونٌنو:ال تذكر هذه التفاهات!الزواج ٌثقل روحً؟هذا هراء !فالزوجه الحلوه
تسري القلب وترفع من الروح,سعٌد هذا الرجل الذي ٌرمً به الحظ
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لمثل تلك الزوجه الطٌبه  ,الزواج ٌثقل الجسد ؟ مزٌد من الهراء ,أن
الـزوجه هـً التـً ترعـى المنـزل والخـدم و ترٌـح زوجهـا من كـل
المشاكل والقلق,فالزوجه تساعدالرجل على التحكم فً طبٌعته المتقلبه
عندما ٌصرف المال بدون سبب وجٌه,الزواج ٌثقل العقل ؟ هـذا هراء
بالكلٌه !,فالزوجه الشرٌفه ال تشكل خطرعلٌك فلن تجعل منـك دٌوس
فلتأخذ هذه الحكمه منً الزواج شا طٌب ٌحل بالناس الطٌـبٌن و شا
سا للبشرالسٌبٌن والٌك ماقاله الشاعرالفٌنٌسً فً أحدى القصص :
إن الزواج طرٌق الحكمه
لتتعلم العطاء واألخذ
والٌمكن أن ٌؤدي الزواج
إلى العجز و الجنون والعوز.
بنكرزٌو(:لنفسه)هذا الشخص لٌس الغبً الذي حادثته من قبل( .الى تونٌنو)
لكن من المؤكد أنك تتذكر فالمرأه هً جنٌة ساحره تجذب األنتباه
لكً تخدع من ٌحب لتوقعه فً الشرك؟
تونٌنو:أعذرنً أن ما تقوله حزمه من األكاذٌب,فالنساءلسن كلهن متشابهات
فٌوجد منهن الطٌبات و ٌوجد منهن السٌبات و أٌضا ً الرجال كذلك.
النساء جنٌات ساحرات ؟ هراء هراء  .أننا نرى النساء و نتبع النساء
وننسحر بهن.من الذي ٌكون مخطا ؟نحن بالطبع,فلو أن المرأه لفتنا
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حول أصبعها الصغٌر فهذا خطأنا ألننا نجري ورابها .فما من مرأه
تستطٌع أن تتسلط علٌنا ,فضعفنا وتملقنا موضع فخرهم.
بنكرزٌو(:لنفسه)هذا الشخص ٌروق لً(الى تونٌنو)سٌد زٌنتو أنا ال أعرف
ماذا أقول ,لوأنك تحب السٌده روزورا تزوجها,لكن فكر جٌداً أوالً.
تونٌنو :لم أقل بانً أحبها,فقط كنت أدافع عن فكرة الزواج ,فلم أذكر أننً
أرٌد الزواج,فأنا ال أعرف على وجه التحدٌد من هً,فأحٌانا ً تكون
شا وأحٌانا ً تكون شا آخر,وأنك قد جعلتنً فً شكا ً كبٌر ,و لذلك
لن أفعل شا.
بنكرزٌو  :ال ٌوجد شا تقوله حسن من ذلك,أننً أمتدح قراركٌ,ا لك من
رجل ذو أحساسا ً عظٌم.
تونٌنو:و النك رجل حسن النواٌا أرٌد أسألك فً خدمة ما على أنفراد.
بنكرزٌوٌ:مكن أن تسأل بكل حرٌه,فأنا أعرف كٌف أحفظ السر.
تونٌنو:هل ترى صندوق المجوهرات هذا؟
بنكرزٌو:مجوهرات,تقصد هذه؟
تونٌنو:نعم ,سنٌور.
بنكرزٌو:دعنً أرى!(ٌفحص مافً الصندوق)آه نعم!مجوهرات أنها رابعه,
رابعه جداً.
تونٌنو :هذه المجوهرات أعطٌت لً على غٌر أرادتً ,عن طرٌق شخص
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مجنون مسكٌن ٌرتدي معطف رث ,أنا الأعرف من هو,لـكن سٌده
ٌبدوأنه ٌقٌم فً الفندق المجاور,وألننً ذاهبا ً لبعٌد فأعتقد أنه ٌمكن
أن أبتمنك علٌها فعلٌك أعادتها ثانٌة لصاحبها.
بنكرزٌو:أنا معجب بك كونك تراعً مشاعر اآلخرٌن,أنك رجل شرٌف.
تونٌنو:أي رجل فً مكانً سٌقوم بما أقوم به.
بنكرزٌو:لكن فلنفترض بعد مرور الوقت..وبعد البحث المستمٌت لم أستطٌع
أن أجد صاحبها.ما الذي أستطٌع فعله؟
تونٌنو:إعطها مهراً لخطٌبتك .
بنكرزٌو:أنك ذو قلب كبٌر.
تونٌنو  :أننا أناس أصحاب مركز نقبل بتحمل مسؤولٌاتنا  ,كم من الناس
الفقراءٌحٌون على اإلحسان؟اإلحسان الذي ٌقوم به المحبٌن النفسهم
لكن أٌضا ً من أناس ذوي قلبا ً كبٌر  ,مثلً,فمن أجل أصدقابً أحطم
نفسً  ,أما بالنسبه للـسٌدات فـأنا أفـدٌهم بكل ما لدي  ,حتى لو كان
القمٌص الذي على ظهريٌ(.خرج)
بنكرزٌو  :لقد بدأ وقت اإلحسان فً هـذا المنـزل  ,سوف أستخدم هذا الغبً
فٌما ٌعودعلً بالنفع,لوأن روزورا تعجب بهذه المجوهرات فسوف
تشترٌهم بـمال وفٌر  ,أنها ال شـا بـالنـسبة لها لكنـها تعنـً الـكثٌر
بالنسبة لً(ٌخرج)
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(المشهد الثالث)
(مثل المشهد األول لهذا الفصل,على أحد الجوانب منزل الدكتور و
على الجانب األخر فندق ٌحمل ٌافطة البرجٌن)
(أرلٌكان ٌأتً من الفندق متبوع ببنكرزٌو)
أرلٌكان:أنا متعحب من أمرك,أننً رجل شرٌف,ولقد أخبرتك أننً أعطٌتك
المجوهرات و النقود.
زٌنتو(:من المدخل)هذا لٌس صحٌح بالمره,أنك لص,فلم أستلم منك شا.
أرلٌكان:سوف أخزك فً رقبتك وفً معدتك.
زٌنتوٌ(:تقدم)أكرر أنك لص وأننً أطالبك بمجوهراتً.
أرلٌكان:وأنا أؤكد لك باننً أعطٌتك مجوهراتك.
زٌنتو:أٌها الكلب  ,و الخابن,مجوهراتً و نقودي و مالبسً!
أرلٌكان:أن األمور تسٌر معك لؤلسوأ.
زٌنتو:لقد سرقتنً,هل تسمع؟سرقتنً.
أرلٌكان:فلتبتعد عنً ,و اال سألقً هذا الحجر.
(برجٌال ٌدخل مصحوب بالحرس)
برجٌال:ما كل هذه الضوضاء؟من ٌكون اللص؟من الذي سرق؟
زٌنتو  :أنه هو! خادمً !فلقد أحضر لً صندوق من المجوهرات و شا من
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النقود من برجاموا أنه سرق الكثٌر.
أرلٌكان:هذا لٌس حقٌقً!فأنا رجل شرٌف!
برجٌال:لو انك برئ,فلن تخشى السجن.
أرلٌكان:السجن!
برجٌال:و اآلن ال تقم بأي مشكله .
أرلٌكان:اللعنه!أٌها الغبً أٌهاالجحش الكبٌرالجاهل.فلو جبت هنا ثانٌة فسوف
أجعلك تدفع ثمن ذلك(ٌخرج مع حرسه الذٌن ٌقودونه الى الخارج)
برجٌال:سٌدي ٌمكنك تقدٌم شكوى الى الجهات الرسمٌه,اذا كنت متأكد من
أنه لص فللتقدم الى الجهات الرسمٌه,وفً غضون ذلك سوف أقوم
بكتابة تقرٌر لرفع دعوى  ,و لو لدٌك أي شا ٌدٌنه أحضره معك
لكاتب المحكمه(ٌخرج).
زٌنتو :ما هذا الهراء الذي ٌتحدث عنه؟كل ما أرٌده مجوهراتً التً تركها
لً عمً التً أحضرها من فٌنٌسٌا عندما ذهبت ألعٌش فً برجاموا.
(تدخل بٌترٌس)
برٌترٌس:آه ٌا عزٌزي!ٌا ال شفقتً علٌك.
زٌنتو(:لنفسه)إنها ذات العٌون النارٌه!وهذا الفم الملا بالسموم!
بٌترٌس:ال تذهب.أستمع الً ولو فقط دقٌقه واحده فأود ان أسأل سؤال واحد
(تجثوا أمامه )
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زٌنتوٌ(:مد أحدا ٌدٌه أتجاه عٌنً بٌترٌس)أناال أشعر بأنهما تحرقانً بالتأكٌد
أنهما لٌستا شعلتان من نار.
بٌترٌس:أنك لو أستمعت الً سوف تكون سعٌد.
زٌنتو(:لنفسه)هذا الفم الصغٌر فً منتهى الجمال,ال أعتقد أن به سم.
بٌترٌس:الجلك سأغامر بحٌاتً و شرفً.
زٌنتو:الجلً؟
بٌترٌس:نعم الجلك,فأنا أحبك أكثر من الحٌاه نفسها فانك ال تفارق تفكٌري.
زٌنتو:تعنً أنك تحبٌنً؟
بٌترٌس:نعم أحبك,فأنا مولعة بك,أنك تملك كل حٌاتً.
زٌنتو(:لنفسه)إذا كانت شٌطانه فهً أجمل شٌطانه !
بٌترٌس  :ال أستطٌع تحمل المزٌد من المعاناه  ,فلتخبرنً اه  ,فلتخبرنً هل
تحبنً.
زٌنتو(:لنفسه)انها أفضل بكثٌر ! فهً ال تسأل عن مراسٌم الزواج
بٌترٌس:هٌا فلترٌحنً من بؤسً.
زٌنتو:أنا أود ذلك,ماذا ترٌدي منً ؟
بٌترٌس:إعطنً ٌدك.
زٌنتو:كالهما لو أحببتٌ(.لمس ٌدٌها)أوه ٌا أنا,أوه ٌد جمٌله,رقٌقه وناعمه
مثل الحرٌر(.فلورٌندو ٌدخل و ٌقف على أحد الجوانب)
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فلورٌندو(:لنفسه)ماذا أرى؟تونٌنو وجد بٌترٌس!علً أن أجد طرٌقه لتسٌر
األمور فً المكان الصحٌح.
بٌترٌس:و ها هنا شخص ٌمكن أن ٌكون شاهدنا.
زٌنتو:وهل مثل هذا الشخص مناسب؟
بٌترٌس:اوه ,نعمٌ,ا سٌد فلورٌندو لقد نجحت فً النهاٌه أن أجد خطٌبً,
لقد أعطانً ٌده و نود أن تكون أنت الشاهد على زواجنا.
زٌنتو:نعم أٌها السٌد فلتكن الشاهد على زواجنا.
فلورٌندو:هذا شا ال ٌمكن القٌام به جٌداً.لكن طالما األمر بٌن األصدقاء
فعلً القٌام بما أستطٌعه (الى زٌنتو) هل ٌمكن ان أتحدث معك
على أنفراد؟
زٌنتو:على الرحب و السعه(الى بٌترٌس بإنحناءه كبٌره)ال تذهبً .لن أغٌب
فلورٌندو ٌ( :أخذ زٌنتو جانبا ً وٌشٌر الى منزل الدكتور) أخبرنً ٌا صدٌقً
هل كنت حتى اآلن فً هذا المنزل؟
زٌنتو:نعم ٌا سٌدي .
فلورٌندو:وما السبب فً ذلك؟
زٌنتو:لكً أتزوج من أبنة الدكتور.
فلورٌندو:وهل ترٌد اآلن الزواج من السنٌوره بٌترٌس؟
زٌنتو:نعم ٌا سٌدي.
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فلورٌندو:لكن ماذا عن وعدك مع السنٌوره روزورا؟
زٌنتو:حسنا ً,سأتزوج األثنٌن,ال شا فً ذلك مستغرب(,الى بٌترٌس)ها أنا
أنصت الٌك
بٌترٌسٌ:بدو أنك تمزح!
زٌنتو:كال,هل تعتقدي بانً الٌمكن التزوج من سته؟
فلورٌندو:أٌتها السموات الرحٌمه هل تعتقد بأنك تركً!فأنك تعلم مثلً أنه ال
ٌمكن الزواج بأكثر من واحده.
زٌنتو:حسنا ً سوف أتزوج هذه(الى بٌترٌس)هٌا!
فلورٌندو:لكنك ال ٌمكن القٌام بذلك أٌضا ً!
زٌنتو:لما؟
فلورٌندو:النك وعدت أبنة الدكتور,لقد أعطٌتها وعداً بذلك ,و أنك لو لم تفً
بوعدك ستذهب الى السجن وتدفع غرمة كبٌره.
زٌنتو(:لنفسه)ٌا لها من مشكله(الى بٌترٌس)لقد إنتهى كل شا.
بٌترٌس:ماذا تقصد؟
زٌنتو:سوف أخذ ٌدي ثانٌة.
بٌترٌس:لكنً ال أفهم لماذا.
زٌنتو:فهمت أو لم تفهمً,لقد أنتهى كل شا.
بٌترٌس:كٌف تقول هذا لً؟
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زٌنتو:أنا أسف فلم أذهب من قبل الى السجن,وال أرٌد الذهاب فً المستقبل.
بٌترٌس:لكن لماذا سوف تذهب الى السجن؟
زٌنتو:ألننً ال ٌمكن الزواج بك و بها.فلقد وعدت أبنة الدكتور.وداعا ً.
بٌترٌسٌ:ا ال تعاستً!لقد جن تونٌنو,لقد عاد الى الخرف من جدٌد.
فلورٌندوٌ:ا سٌدتً بٌترٌس أسمحً لً أن أوضح لك األمرلقد وقع فً غرام
السٌده روزورا أبنة الدكتوربالنزونً,ووعد بالزواج منها ,لذلك هو
ممزق بٌن الشعور بتأنٌب الضمٌر  ,وحبه لها فعقله أصبح عاطفً
وسٌجن جنونه بعد قلٌل.
بٌترٌس:أوه,كال كال!ال ٌمكن أن ٌكون ذلك صحٌح!
ت
فلورٌندو:بل هذا صحٌح جداً لسوء الحظ,ال بد انك عمٌاء لو انك لم تنص ِ
جٌداً لما قاله
بٌترٌس:نعم فلقد عاد الى خرفه.
فلورٌندو:وماذا ستفعلً اآلن؟
بٌترٌس:لو هجرنً تونٌنو سوف اموت.
(ٌدخل لٌلو)
فلورٌندو:لو هجركِ تونٌنو ,ففلورٌندو على أهبة األستعداد لخدمتك.
لٌلو:لو هجركِ تونٌنو فأنا على أهبة األستعداد ألنتقم لكِ .
فلورٌندو:معً سوف تجدي المحب المخلص.
81

لٌلو:معً ستجدي سعاده فوق العاده.
فلورٌندو:أننً ذو أصل رفٌع.
لٌلو:أن الدم النبٌل ٌجري فً عروقً.
فلورٌندو:أنا غنً.
لٌلو:وأنا أملك الذهب.
فلورٌندو:أن وجهً سٌدخل علٌك السرور.
لٌلو:سوف تجدٌن فً وسامة كبٌره.
فلورٌندو:ال تنتبهً لهذا المهرج المنتفخ األوداج.
لٌلو:ال تسمعً لمثل هذا المخنث الذي ٌزدري من ال ٌعطٌه قرش.
فلورٌندو:أنا طوع أمركِ ٌا سٌدتً.
لٌلو:وأنا كلً لكِ .
(ٌدخل تونٌنو وٌقف جانبا ً و ٌراقب)
تونٌنو(:لنفسه)ماذا!بٌترٌس...هنا...وبصحبة رجلٌن.
فلورٌندو:قولً شا ٌا حبٌبتً.
تونٌنو(:لنفسه)حبٌبتً.
لٌلو:أفتحً شفتٌك وأنطقً بشا ٌا جمٌلتً.
تونٌنو(:لنفسه)جمٌلتً  ,ما هذا؟
فلورٌندو:أن تونٌنو ٌخونك.
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لٌلو:لو هجركِ تونٌنو فهو خنزٌراً جاحد.
تونٌنو(:متقدما ً نحوهم)تونٌنو لٌس بالخابن!وحق السماء تونٌنو لٌس خنزٌر!
(إلى فلورٌندو) فبالنسبة لكما أنتما وجهان للنفاق فأنت صدٌقا ً زابف
وأنت بابس...
فلورٌندو:لكن السنٌوره روزورا...
تونٌنو:ماذا السنٌوره روزورا؟أمسك لسانك أٌها األبله البلٌد,فأنك ستبوح
بأسمً!فسوف ٌعرف كل شخص بأمري,من اآلن فصاعداً ال تذكر
أسمً ,وال تقترب منً و اال مؤلت بطنك بالثقوب.
لٌلو:اقول...
تونٌتو:أصمت ٌا عدٌم األحساس,فان فعلت شا مرة أخرى سوف أمزق
قلبكٌ(,أخذ ٌد بٌترٌس)هذه السٌده لً,وما قلته ٌكفً لكالكما.
بٌترٌس:و اآلن لقد أعلنت أننً لك...
تونٌنو(:الى بٌترٌس)صه ,علٌنا أن نتحدث بحٌث ال ٌسمعنا أحد ,فلتجٌبً
معً هٌا(الى فٌلورندو و لٌلو وهو مصطحب بٌترٌس الى الخارج
)جبناء و كالب و متزلفٌن وأدعٌاء!دجالٌن !مثرثرٌن!(ٌخرجان)
فلورٌندو:لو لم أستطع األنتقام لنفسً فال ٌدعونً أحد بفلورٌندو بعد الٌوم.
لٌلو:وأنا إن لم أذبحه فال ٌدعونً أحد بلٌلو ثانٌة.
فلورٌندوٌ:ا صدٌقً لقد جعل من كالنا أحمقٌن.
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لٌلو:دعنا نوحد الصفوف لننتقم.
فلورٌندو:دعنا نفكر فً حل.
لٌلو:أنا فً شدة الغضب و...
فلورٌندو:فلٌقم كالنا بتسدٌد ضربة مشتركه من سٌفٌنا نحوه.
لٌلو:دعنا نضرب ظهره بالمسدس .
فلورٌندو:ستكون تلك خٌانه.
لٌلو:أن الغاٌه تبرر من الوسٌله,فٌجب قتله بأي طرٌقة كانتٌ(.خرج)
فلورٌندو ( :بمفرده) إن تردٌدك هذا لشعرك البطولً لن ٌــتسسبب فً
قتل أحد.فمن األفضل أن أبحث عن األنتقام بمفردي فبٌترٌس
ستكون لً!فلسوف ٌسقط تونٌنو وسوف ٌنفذ سٌفً فً جسده
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الفصل الثالث
(المشهد األول)
(شارع :على أحد جانبٌه منزل الدكتور وعلى الجانب األخر فندق ٌحمل
ٌافطه كتب علٌها البرجٌن)
(بنكرزٌو ٌأتً من منزل الدكتور فً نفس الوقت ٌأتً الجوهرجً
تبرزٌو من الفندق)
بنكرزٌو:آه ٌ,ا سٌدي لقد كنت للتو أقوم بالبحث عنك,فلو لم أجدك هنا فكنت
سأجا الٌك فً متجرك.
تبرزٌوٌ:اسٌد بنكرزٌوأنا تحت أمرك فً أي شا.كٌف إذن أستطٌع خدمتك؟
بنكرزٌو  :سأخبرك  ,لدي بعض من المجوهرات للبٌع  ,تخص أرملة طٌبة
القلب لتكون بابنــه لفتٌات صغٌرات  ,فهل تستطٌع لثقتً فٌك أن
تخبرنً بقٌمتها؟
تبرزٌو:عن طٌب خاطر,فأنا دابما فً خدمتك,هل المجوهرات معك؟
بنكرزٌو:هاهً,فلتفحصهم بعناٌه(ٌخرج صندوق المجوهرات وٌفتحه)
(ربٌس الشرطه و الحرس ٌدخلون وٌشاهدون المجوهرات من
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مسافه)
تبرزٌو ٌ :ا سٌد بنكرزٌو هذه المجوهرات قٌمــة جداً  ,فلتحضرها لمتجري
فسوف أفحصها هناك.
بنكرزٌو:حسنا ً!لكن بعضا ً منها متسخه قلٌال,هل لدٌك شا سحري أنظف به
ما هو متسخ؟
تبرزٌو:فً الحقٌقه نعم,نوع من المساحٌق نادر,لم أخبرأحداً به كونه ٌحتوي
على سما ً خطٌر.
بنكرزٌو:االزلت ال تثق بً,الٌمكن أن تشك فً فلن أبوح ألحد بأسرارك.
اال تعرف من أنا...
تبرزٌو  :أعرف أنك رجل نبٌل وسوف أساعدك فمعً صندوق صغٌر به
هذا النوع من المساحٌق  ,ها هو فلتأخذه و تستعمله وسوف تجده
ٌلمع وٌنظف جٌداً,وأنك لو أردت بٌع المجوهرات ربما تجد عندي
سعرا ٌرضٌك.
بنكرزٌو:سوف أضع ذلك فً األعتبار,ولكنً اآلن ممتنا ً لك سوف أنتظرك
حتى الغد.
تبرزٌو:سوف أكون دابما ً فً خدمتكٌ(.خرج)
بنكرزٌو(:لنفسه وهو ٌنظر الى المجوهرات) رابعه ! إنها من طرازاً قدٌم
والماس بها متسخ جداً,لكن قلٌل من هذا المسحوق سوف ٌجعلها
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فً شدة اللمعان.
برجٌلو ( :لنفسه) صندوق المجوهـرات هـذا ٌشبه األوصاف الـتً ذكرها
أرلٌكان.
بنكرزٌو(:لنفسه)وبالطبع بمثل هذه الهدٌه الجمٌله سٌكون أملً كبٌر فً
كسب عطف عزٌزتً روزورا.
برجٌلو:دقٌقه واحده لو سمحت أٌها السنٌور .
بنكرزٌو:ما األمر ؟ماذا ترٌد ؟
برجٌلو:تلك المجوهرات.
بنكرزٌو:و السبب؟
برجٌلو:النها أشٌاء مسروقه.
بنكرزٌو:كٌف تجرؤ على قول ذلك,أنا مواطن شرٌف.
برجٌلو:فً تلك الحاله أخبرنً كٌف حصلت علٌها؟
بنكرزٌو:من السٌد زٌنتو البسجونً.
برجٌلو:حسنا ً!حسنا ً!لكن السٌد زٌنتو أخبر بأن هذه المجوهرات سرقت منه,
وفً الحقٌقه أنها فً حوزتك اآلن فالشبهات تحوم حولك .
بنكرزٌوٌ:ا ال السخرٌه!أنا رجل ذو مركزا عالً!
برجٌلو:اذاً فلتشكرنً ألنً لم أقبض علٌك اآلن,فسوف أخذ فقط المجوهرات
إلى المستشارٌه ولو كنت برئ ٌ,مكنك المجا وأثبات ذلك.
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بنكرزٌو  :أنا؟أذهب الى المستشارٌه! الى قاعات المحكمه ! لكننً ذي سٌطا ً
عالً,فكل شخص ٌعرفنً,فأنا روح الشرف!
(ٌدخل زٌنتو)
آه!هاهو السنٌور زٌنتو جاء بنفسه!فلتخبره كٌف جبت بهذه المجوهرات.
زٌنتو:مجوهرات؟أنها مجوهراتً؟
برجٌلو:سنٌور زٌنتو هل تعرفت على مجوهراتك؟
زٌنتو:نعم بكل تأكٌد!فتلك هً المجوهرات التً تركها لً عمً  ,بالطبع
قد تعرفت علٌها ,أنها أشٌابً.
بنكرزٌو:أشٌابك ! تقول انك تعرفت علٌها.وتركها لك عمك .
برجٌلو(:الى زٌنتو)وهل أعطٌت تلك المجوهرات للسٌد بنكرزٌو؟
بنكرزٌو:نعم نعم أنه قد أعطانً أٌاها(.الى زٌنتو)هذا صحٌح أولٌس كذلك؟
زٌنتو:أنا لم أعطً لك أي شا.
بنكرزٌو:ماذا تقصد :الم تعطٌنً اي شا؟لقد فاجأتنً بذلك.
زٌنتو:أنت الذي فاجأتنً ,أنها مجوهراتً.
بنكرزٌو:أٌتها السموات فً األعالً!أٌها الرجل أترٌد أن تفقدنً سمعتً؟
زٌنتوٌ :مكنك أن تفقد ما ترٌد  ,أنا ال أعرف عما تتحدث (ٌمسك الحرس
بالصندوق)إعطنً الصندوق أٌها الشاب.
بنكرزٌو:هل فقدت عقلك ٌا رجل؟ففً منزل الدكتور وبالتحدٌد فً غرفة
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السٌده روزورا أعطٌتنً هذه المجوهرات!وانك تعرف لماذا!
زٌنتو:أوهٌ,ا لك من كذاب!أن ما تقوله كذب كذب كذب,كله كذب,وأٌضا
أخبرتنً بأن عٌون النساء نارا مشتعله,وهذا لٌس صحٌح.
بنكرزٌو:سٌد برجٌلو هذا الرجل جن جنونه!إعطنً هذه المجوهرات.
برجٌلو:جن او لم ٌجن فالمجوهرات ٌجب أن تذهب الى المستشارٌه,واألمر
ٌعود الٌكما ألثبات من أعطاها لآلخر(الى الحرس) أذهبوا و أطلقوا
سراح أرلٌكان وأحضروه الى المستشارٌهٌ(.ذهب الحرس)
بنكرزٌو:سوف أجد لنفسً شهود.فً التو!فسوف أحضر الدكتور و برجٌال
و السٌده روزورا و كولمبٌنا ! سوف أحضر كل شخص فً بٌت
الدكتورسأذهب اآلن.اوه سمعتً!سمعتً!سمعتً!(ٌهرول نحو منزل
الدكتور)
زٌنتو:كل ما أرٌده مجوهراتً أعطٌها لً وإال سأكون فً غاٌة اإلنزعاج.
برجٌلو:إذن فلنذهب الى المستشارٌه فلوقال ربٌسها بأحقٌة هـذه المجوهرات
لك,فسوف أسلمها لك.
زٌنتو:وما الذي سأفعله مع ربٌس المستشارٌه؟
برجٌلو:ال ٌمكن أن تأخذهم اال بإذنا ً منه .
زٌنتو:لكن لنفترض انه رفض؟
برجٌلو:إذن فأنك لن تأخذها.
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زٌنتو:و ما مصٌرها فهً معك؟
برجٌال:األمر فً ٌد ربٌس األستشارٌه.
زٌنتو:تقصد أنه ال مناص من أن أفقدها؟
برجٌلو:ال مناص مما أقول.
زٌنتو:حسنا ً,فمن األفضل أن تدع هذا الرجل العجوز ٌحتفظ بها,فعلى األقل
أنه أخذها بشا من المخاطره وشا من المشاكل لٌسرقها.
برجٌلو:هل تتهم بذلك ربٌس األستشارٌه بسرقتها اآلن؟
زٌنتو:كل ما أعرفه إنها مجوهراتً ومن خالله فقدتها أنا ال أجد فرق كبٌر
بٌن أن ٌسرق و ٌحتفظ .
برجٌلو:أعتقد أنه من األفضل لك أن تجد لنفسك محامً.
زٌنتو:و ما حاجتً الى محامً؟
برجٌلو:ألنه ٌستطٌع أن ٌدافع عنك أمام ربٌس المستشارٌه لٌبرهن له كٌف
أن هذه المجوهرات مجوهراتك.
زٌنتو:لكن ما الحاجه لوجود محامً للقٌام بذلك؟فهو لن ٌستطٌع أن ٌعرف
أكثر منً عن هذه المجوهرات فهً مجوهراتً.
برجٌلو:ربما لكن لن ٌصدقك أحد فً ذلك.
زٌنتو:أنا...كال؟المحامً...نعم؟من ٌكذب ٌصدق.بٌنما الحقٌقه ال تصدق؟
برجٌلو:ال ٌوجد شا من هذه االمور!فالمحامً ببساطه ٌعرف كٌف ٌضع
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القضٌه فً إطارها أكثر من أصحابها.
زٌنتو:لكن اال ٌحتاج المحامً أتعاب على ذلك؟
برجٌلو:بالطبع,فعلٌك دفع أتعابه.
زٌنتو:و ربٌس المستشارٌه؟
برجٌلو:أٌضا أنه ٌطالب بأتعابه.
زٌنتو:و أنت؟اال تحصل على شا؟
برجٌلو:بالطبع أحصل على أجري,وأٌضا ً كل رجالً.
زٌنتو  :إذن طالما ربٌس األستشارٌه و المحامً و أنت و حرسك ضدي
فوداعا لمجوهراتً.
برجٌلو:وكٌف حدث كل ذلك,فكل شخص ٌأخذ ما ٌخصه.
زٌنتو:تقصد كل شخص اال أنا؟كٌف ,حسنا ً!هذا ٌجعلنً سعٌد جداً! سوف
أذهب الى بلدي حٌث الجبال فال ربٌس لؤلستشارٌه هناك !وال ٌوجد
محامٌن !و الحرس!هناك أنا أجد نفسً,هناك ال ٌوجد أناس ٌـنهبون
األموال منً  ,و ٌتظاهرون بأنهم ٌسدون خدمات لً  ,فلتقسموا
مجوهراتً فٌما بٌنكم ومع اآلخرٌن,ولوتبق شا لً فلتخبرنً فأننً
حٌن إذ سأكون شاكراً لك من صمٌم قلبً ,حسنا ً ,إنكم مجموعه من
اللصوص,ماذا تنتظرون ؟لقد سرقتم أٌضا ً قمٌصً فلقد قضٌتم علً
فاألمر سواء فالخروف أما أن ٌأكله الذبب أو ٌقطع الجزار رقبته و
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أنا كذلك سواء حطمنً اللصوص او سادة أصحاب مراكز(ٌخرج)
برجٌلو:أما أن هذا الرجل جن جنونه,أو أنه ٌسأل عن المشاكل ,إن حرسنا
لدٌهم جلوداً خشنه لمواجهه أي شا,ونحن أٌضا ً
(ٌدخل تونٌنو)
تونٌنو(:بمفرده)انً فً عجب من صداقة هذه األٌام,عندما كان فلورٌندو
فً فٌنٌسٌا كنت أعامله مثل األخ,لقد كان مستودع أسراري ولقــد
أرسلت له التً تعنً بالنسبة لً كل شا فما كان منه اال خٌانتً !
لقد كان ذلك فوق تصوري كٌف ٌسلك الرجل مثل هذا السلوك ؟
فلو ملكت هذه القدره على أتٌان هذا األثم ,فسوف أخشى أن تفتح
األرض جوفها وتبتلعنً.
(ٌدخل لٌلو)
لٌلو(:لنفسه)هاهو هناك,منافسً القدري,فلنرى ما الذي ٌستطٌع فعله قلٌل
من التملق معه .
تونٌنو(:لنفسه)لكن على األقل ٌمكن أن أتفاهم مع هذا الرجل.
لٌلو:أنا أنحنً أمام قدرك الرفٌع,أمام أنبل أبطال فٌنٌسٌا.
تونٌنو:وأنا أعلن بصوتا ً عالً أن دوي صوتك شا عظٌم.
لٌلو :أستمٌحك عذراً لو أننً بنطقً لمخارج الحروف الممله جرؤت على
اإلساءه ألذنك الوسطى .
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تونٌنو:فلتحبس نفٌرك المفوه خشٌة االأستطٌع أن ألمس فقط أذنك الوسطى
بل طبلتها أٌضا ً
لٌلو:إذن علً تعرٌفك باننً قد قهرنً كل أنواع هالوس الجنون.
تونٌنو:توقعت ذلك من البداٌه.
لٌلو:الحب سهم مسموم نفذ إلى قلبً المنٌع.
تونٌنو:وعقلك أٌضا ً على ما أعتقد.
لٌلو:أه ٌا سٌد زٌنتو,أنك من عابلة البسجونً ال تتخلى عن مساعدتً فأنا فً
أمس الحاجه إلٌك.
تونٌنو:أنت فً حاجه إلً,لماذا؟
لٌلو:لقد كوانً الحب.
تونٌنو:حسنا,إذا هذه هً المشاركه التً ترٌد...
لٌلو:انك أنت الوحٌد الذي ٌمكن أن تشفٌنً من جروحً.
تونٌنو:لكن أخبرنً من أي بلدة جبت أنت؟
لٌلو  :لقد جبت من بلد كان الحكم فٌها سا فعندما ولدت كان نجمً فً
منتهى التعاسه واننً قد نشأت بٌن المتهورٌن و المستهترٌن.
تونٌنو:تقصد انك هربت من مستشفى مجانٌن؟
لٌلو :سوف أقطع اآلن خٌط حدٌثً الملا بالمتاهات وأتجه نحوهدفً مباشرة
أنا أحب بٌترٌس و أتوق الٌها ,فمستقبلً ٌعتمد علٌك,فثقتً بك لٌس لها
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حدود,فسوف تقنعها بإن تكون لً.
تونٌنو:و أنا سوف أقطع حبل اجابتً بسكٌنة واضحة المعالم  ,فبٌترٌس لً
وسوف أسلم كل ثروة الهند ,قبل أن أسلم أجمل جمٌالتً(.لنفسه)اللعنه
علٌه .
لٌلو:انك بذلك تحكم علً بالموت!
تونٌنو:انك مجنون.
لٌلو:هذا مفزع.
تونٌنو:الٌك عنً!
لٌلو:أٌها الظالم!
تونٌنوٌ :ا لك من مجنون و مخبول.
لٌلو:لو أن حبً لك تغٌر إلى كراهٌه فانك سترتعد أمام غضبً.
تونٌنو:من جانبً سأكون مثل الصخرة المنٌعه أمام ثورة غضبك.
لٌلو:أننً ذاهب...
تونٌنو:حسنا ً.
لٌلو:أننً ذاهب .
تونٌنو:اسرع,إذاً.
لٌلو:سوف أذهب و أنا فً منتهى الحزن...
تونٌنو:فلتعد الى عقلك و إال سأجعلك تعود الى عقلك بنفسً.
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لٌلو:أنا ذاهب!نعم!أنا ذاهب!لكن قبل أن تختفً الشمس بأشعتها وراء األفق,
سوف أجا بانتقامًٌ(.خرج)
تونٌنو :مجنون!مخطرف ,مختل عقلٌا ً!لو أستمر فً بقابه هنا سٌجن جنونً,
كلنا لدٌنا شا من الجنون ,والذٌن نعتقد أنهم لٌسوا بمجانٌن ٌكونوا فً
الواقع أشد جنونا ً من الباقٌن,لكن هذا الشخص فرٌد عصره فً الجنون
(ٌأتً بنكرزٌو من منزل الدكتور ٌتبعه برجٌال)
بنكرزٌو(:برجٌال)هٌا تعالى!أسرع ! إلى ربٌس األستشارٌه ,لكً تشهد على
براءتً.
برجٌال:هاهو السٌد زٌنتو هناك.
بنكرزٌو(الى تونٌنو)أوه,كٌف تنكرإعطابك لً هذه المجوهرات أولم تعطٌنً
المجوهرات بٌدٌك؟
تونٌنوٌ:ا سنٌور هذه حقٌقه  ,فلقد أعطٌتها لك.
بنكرزٌو(:الى برجٌال)هل سمعت ما قاله؟أنه ٌعترف.فلتذهب وتخبر ربٌس
اإلستشارٌه بذلك.
تونٌنو:ما دخل ربٌس اإلستشارٌه بذلك؟
بنكرزٌو:هذا بسبب ما فعلته أنت,فلقد عرضت سمعتً للخطر.
تونٌنو(:لنفسه)ربما طالبه صاحب المجوهرات بها(الى بنكرزٌو)بالتأكٌد أنهم
أعتقدوا أنها مسروقه؟
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بنكرزٌو:لسوء الحظ هذا ما أعتقدوه تماما ً,وهذه غلطتك.
تونٌنو:سٌدي العزٌز,أنا أفعل أفضل ما لدي.
بنكرزٌو:ربما,لكن األمر أصبح سواء فأنك القٌت بً إلى السجن.
(ٌدخل أرلٌكان)
أرلٌكان:حسنا ً,لقد اطلقوا سراحً بً ,شكراً للسماء.
تونٌنو:هاهو الشخص الذي أعطانً المجوهرات.
أرلٌكان:من ذا الذي تقول أنه أعطاك هذه المجوهرات؟
تونٌنو:أنت الذي أعطٌتها لً.
أرلٌكان:و المال؟
تونٌنو:و المال أٌضا ً.
أرلٌكان:ولكنك اآلن قلت أنً لم أقم بذلك؟أي نوع من الحٌل تقوم بها ؟
تونٌنو  :أنا لم أقل أنك لم تقم بذلك  ,أنك أنـت مـن أجبـرتـنً عـلى أخـذ هذه
المجوهرات ,و المال بدون موافقتً  ,ال حاجة لً لمثل هذه األشٌاء
وأفضل أن أموت على أن أحصل علٌها بتلك الطرٌقه  .المجوهرات
لٌست معً ,أنا أعرف أنها تكون مع ربٌس اإلستشارٌه ,فٌمكنك أن
تستعٌد ملكٌتها وتفعل بها ماٌحلو لك,والنقود لٌست نقودي والأرٌدها
لقد أعطٌتها لً هنا,وهنا أعٌدها لك,فلتأخذ كٌس نقودك ,هاهو هنـاك
القٌه عندقدمٌك لتعرف مدى أزدرابً للمال فهً لٌست ملكً(ٌخرج
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)
أرلٌكانٌ(:غنً)أنه مجنون,مجنون مجنون!
برجٌال:أن القاء نقودك هكذا ٌعتبرجنون من جانبه,لقدذهب عقله,لكنً سوف
أتبعه أشباعا ً لفضولً(ٌخرج)
بنكرزٌو :سوف أحتفظ بهذا الكٌس حتى ٌستعٌد زٌنتو رشده  ,فلتأتً معً ٌا
صدٌقً الى ربٌس اإلستشارٌه لكً نستعٌد ملكٌة المجوهرات.
أرلٌكان:هل تعرف فٌما أفكر؟أفكر فً العوده الى قرى برجاموا.
بنكرزٌو:لماذا؟
أرلٌكان:الن هواء هذه المدٌنه ٌجعل من الناس مغفلٌنٌ(.خرج)
بنكرزٌو:لكن الهواء هناك ٌشبه الهواء هنا .فالناس أصبحوا مجانٌن فً كل
مكان فــالجنون ٌسري فً الغرور ٌ ,سري فً الجهل ٌ ,سري فً
التفاخرٌ ,سري فً الطمع  ,وجنونً سٌسري فً الحب و هذا هـو
أعظم الجنونٌ( .خرج)(ٌدخل زٌنتو)
زٌنتو(:بمفرده)آه أٌها الحب ! فالحب أروع شا ! ٌا لها من دقٌقة رابعه تلك
التً رأٌت فٌها روزورا فلقد شعرت آن ذاك بانً فرخة مشوٌه ,أنا ال
أستطٌع ِاالنتظار هنا بدون رؤٌتها و الحدٌث الٌها .سأذهب و أزورها
ثانٌة واٌضا ألرى هل أستطٌع ترتٌب أمرالزواج(ٌدق على باب منزل
الدكتور)
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روزورا(:تظهر عند النافذه)ما األمر ٌا سٌد زٌنتو!
زٌنتو:أوهٌ,ا جمٌلة الجمٌالت,متى ستسمحً لً بالمجا الٌك باألعلى؟
روزورا:كال ٌا سٌدي فوالدي ال ٌرغب فً ذلك .
زٌنتو:ولما ال؟
روزورا:النك قلت لً أنه ٌحضنً على البغاء.
زٌنتو:كٌف ٌجرؤ أن ٌنطق لسانً بذلك!أنا لم أنطق بشا من ذلك!الن نصبح
زوج و زوجه؟
روزورا:لقد أطلعنً أبً على الخطاب.
زٌنتو:الخطاب الذي كتبته له؟
روزورا:نعم فلقد كتبت له أنت تسأله الزواج منً,لكنك أخبرتنً اآلن بعكس
ذلك.
زٌنتو :أنا لم أذكر أمر الزواج  ,لقد قلت أنه البد من أتمام كل شا فً أقرب
وقت ممكن.
روزورا:أنا ال أفهمك,فأحٌانا ً تبدوا لً سخٌف جداً,وأحٌانا ً تبدو لً ذكٌا ً جداً
زٌنتو:هٌا دعٌنً أجا الٌك باألعلى؟فهل ترٌدي أن تنكسر رقبتً؟
روزورا:كال فال ٌمكن لك المجا الى أعلى.
زٌنتو:اذن فلتجٌبً ألسفل .
روزورا:هذا أسوأ!من األفضل أن أجا أنا الى الشارع.
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زٌنتوٌ:بدوا أنك ترٌدٌنً أن أموت؟
روزوراٌ:ا لك من مسكٌن!سوف تقتلك أشواقك.
زٌنتو:هل تعتقدي ذلك؟فأنا بدونك مثل سمكه بدون ماء,لقد طار عقلً فٌجب
علٌك مساعدتً,فإذا لم تعطٌنً ٌدك سوف أسقط مٌتا ً أمام عٌنٌكِ  ,هنا
تماما ً عند بابكِ محترقا ً حتى الموت,بنٌران عنادكِ .
روزورا:أي تفاهة تلك!هٌا,دعنً أسمع ماذا ستفعل؟
زٌنتو:ماذا ترٌدي منً؟فانك باألعلى و أنا باألسفل؟ آه,لو ترٌدي معرفة ماذا
سأفعل فلتجـٌبً الى أسـفل أو دعٌنً أجا الٌـك باألعـلى  ,وأقسم بأن
أعاملك بسلوكا ً مهذب.
روزورا:لكن اال ٌمكن أن تعاملنً بهذا السلوك المهذب من على مسافه؟
زٌنتو:آسف.فأنا ال أستطٌع فعل شا من على مسافه.
روزورا:لكن ما الذي ستفعله من قرب؟
زٌنتو:أرغب...أرغب...كال ال أحب أن أقول شا,لكنً سأغنً أغنٌه.
روزورا:فلتغنً إذن!أود ان أسمع.
زٌنتوٌ(:غنً):
لو انً قرٌب
من وجهكِ الجمٌل
أرغب أن أسرق من فمكِ الصغٌر
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شا ما.
لو أنً قرٌب
منكِ ٌا حبٌبت قلبً
ال تسٌبً فهمً فأنا
أرٌد على صدرك
أن أجد راحتً.
فلو أنً قرٌب
منك ال تسٌبً فهمً
وقولً لً تعالى الى
فوق!
لو أنً قرٌب
فأنا أحمر خجالً
أه لو أنً قرٌب!
روزورا:برافو أحسنت!
زٌنتو :أعجبك شعري؟حسنا ً,ها أنا مستعد لو أردت؟
روزورا:لكنك ٌجب أن توضح شا واحد  ,أنا ال أستطٌع فهم ...لماذا تجعل
من نفسك شخصٌن مختلفٌن؟ فأحٌانا ً تبدوا غبً و أحٌانا ً أخرى تبدو
فً منتهى الحكمه,وأحٌانا ً تكون وقح,وأحٌانا أخرى تكون فً منتهى
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الخجل,لماذا كل هذه التقلبات؟
زٌنتو:أنا؟ال أعرف...كل ما أعرفه أن عٌونك...كما ترٌن ...لو أستطٌع فقط
....نعم!هذه هو!ٌا سنٌوره,هذه هو!اآلن,لقد حصلت علٌه!
روزورا:ها أنت!وهذا ما أعنٌه,تتحدث مثل الغبً األحمق,فاقد األحساس.
زٌنتو:لكننً لست فاقد األحساس تماما ً...فبداخلً مشاعر لكننً ال أعرف
أن أشرح ما ٌجٌش بنفسً.فلتجٌبً الى أسفل هنا,ألستطٌع أن أشرح
بصورة أفضل
روزورا :هل تعرف فٌما أفكر؟أفكر فً الطرٌقة الحمقاء التً تتحدث بها
فً بعض األوقات؟أعتقد بانك تخدعنً ,فانك التحبنً بأخالص.
(تدخل بٌترٌس مصحوبة بخادمتها ثم تقف مستمعه لما ٌقال)
بٌترٌس(:لنفسها)تونٌنو ٌتحدث إلى سٌدة شابه؟علً أن أنصت.
زٌنتو :أنا أحبك بقوه فبدونك أبدوا كالطٌر بدون فرع.....مثل ذكر األوز
بدون أوزته...مثل الكبش بدون نعجته...مثل خــنزٌراً صغٌر بدون
خنزٌرته  ,نعم ٌا محبوبتً العزٌزه  .أنا أعــشقك و فً سبــٌل ذلك
ٌمكننً القاء نفسً فً البحر,فأنا أطرطش حولً مثل طابرالكـركً
بقوة شدٌدة نحوكِ ...ومثل ...ومثل...نعم الحمار و هو ٌركل التراب
فً صحراء واسعة ملٌبة بالرمل.
روزورا(:لنفسها)هاهو ٌبدو أغرب شخصا ً عما قبل!
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بٌترٌس  :ما هذا أٌها الجاحد الدنا المخادع!أهذا وعدك لً؟لقد خنتنً ثالث
مرات!أنظر الً أٌها النذل !أنظر إلى وجهً لو كنت تحمل قلبا ً حقٌقً
لكن لؤلسف انك التحمل قلبا ًحقٌقً,انك حتى التملك الشجاعه لمواجهة
أزدرابً  ,فانك شٌبا ً مقٌت,وكذاب ,وتحلف ٌمٌنا ً زور ,لماذا أغرٌتنً
بترك منزل والدي؟لماذا جعلتنً أترك وطنً وعابلتً ؟ لماذا عرضت
علً الزواج بٌنما قلبك مٌاالً لشخصا ً آخر؟ هٌا هٌا فلتذهب بعٌداً عنً
أنا ال أرٌد رؤٌتك ثانٌة! أنتظر ! فسوف أحضر الخطاب الذي حاولت
فٌها الضحك علً  ,نعم أنظر الى حبــوبتك جٌداً  ,أٌها الوحش الفظ ,
قدرها بطرٌقة تفوق تقدٌرك لً ,لكن ال ترجوا أن تجد حبا ً أعظم من
حب بٌترٌس لك!
(بٌترٌس تذهب متبوعه بخادمتها,بٌنما كانت تتحدث لزٌنتو كان ٌصغً
بأنتباه و ال ٌنطق بكلمه  ,بٌنما تغادر بٌترٌس ٌتوجه زٌنتو ثانٌة إلى
روزورا)
زٌنتو:واآلن فلنعود إلى ما كنا نقول...
روزورا:أنك تتظاهر بقولك شٌبا ً ما ,أٌها المنافق!كٌف تجرؤ على قول كل
هذه األشٌاء بٌنماوعدت إمرأة أخرى بالزواج!لذلك ستكون أجابتً
لك بال ال ال! هٌا فلتذهب و أبحث عن إمرأه أخرى و أروي لها
أكاذٌبك,فأنا أكرهك,و أشمبز منك,فسوف أذهب و أجا بالخطاب
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الذي كتبته أنت ألبً تسأله فٌه الزواج منً ,و بعد اذ سوف ترى
كٌف تعامل روزورا المـخادعٌن أمثالك ! (تعود ثانٌة الى المنزل
من الشباك)
زٌنتو ( :بمفرده) عندما نتزوج ستكون األمورعلى ما ٌرام,هذا ما أرجوه؟
هذه تقول أنً مخادع! واألخرى تقول أنً نذل ,فأنا بالنسبه الحداهما
منافق وبالنسبه لؤلخرى متوحشٌ .الك من مسكٌن ٌا زٌنتو,لقد ٌأست
فالجمٌع ضدي,ال ٌوجد أحد فً حاجة الً,فلن أتزوج أبداً  ,لو جدت
حبال اآلن سأشنق نفسً  ,أو وجدت سكٌن فسوف أقطع رقبتً ,و لو
وجدت مجرى مابً هناسوف القً بنفسً به,أه أٌتها النسوه اال توجد
واحدة منكن ترٌدنً ؟ ففً الحقٌقه أنا لست متوحش  ,كال فأنهن
جمٌعهن متشابهات,فالتوجد واحده ترٌدنً,كلهن ضدي,أنهن بشعات
فً نظري  ,اللعنه على الحظ الذي جعلنً وسٌم و مظهري حسن.
(ٌخرج)

( روزورا تظهر ثانٌة من النافذه)
روزورا ( :بمفردها) ها هو الخــطاب هاهو ! فال ٌمكن تصدٌق هذا الوغد,
فالعار و غموضه ٌتبعانه أٌنما ذهب,انه دابما ً ما ٌنتظر تملقً,علً
ان انتقم لنفسً
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(تونٌنو ٌدخل)لكن ها هو قد عاد ثانٌة,أٌها الحٌوان الجرئ كٌف تجرؤ على
المجا ثانٌة!هٌا أذهب,فأنا لن أعٌر لك أنتباه,هاهو خطابك هناك وقد مزقته
أربا,تذروه الرٌاح,و لو كان األمر بٌدي لفعلت نفس الشا مع قلبك ومزقته.
(تلقً بالخطاب الى الشارع,وتعود الى المنزل ثانٌة)
(تونٌنو ٌنظر الى اعلى حٌث النافذه بدون أن ٌتحدث  ,ثم ٌلتقط الخطاب من
األرض -بٌترٌس تدخل بالخطاب فً ٌدها مصحوبة بخادمتها)
بٌترٌس:هاهو!قد وجدته فً النهاٌه أنت أٌها النذل,هاهو خطابك,أٌها الوحش
الدنا,سوف أعامله هكذا(تمزق الخطاب الى قطع وتلقٌه على األرض)
أه لو استطٌع تمزٌقك مثله ٌا عش الثعابٌن(.تذهب مع خادمتها)
(تونٌنو اآلن ٌلتقط قطع من الخطاب ٌجمعهم سوٌا ً,وٌقارن محتواه و
الخط المكتوب بهما)
تونٌنو(:بمفرده)ماهذا كله؟فكل واحدة مزقت خطابها.و القته فً وجهً؟لم
أكتب أبداً لروزورا ,ولم أكن أبداً خابنا ً لبٌترٌس ,أما أنهما قد فقدتا
رشدهما,أوأن شٌبا ً شدٌد الغرابه قد حدث,لربما أستطعت من هذان
الخـطابان أن أسـتجلً الـموضوع ( ٌـحاول ترتٌب خطاب بٌترٌس
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الممزق على األرضٌ,قرأ)"أعاهدك..الى السنٌوره بٌترٌس الخ الخ
أنا تونٌنو البسجونً" حسنا ً هذا خطابً  ,دعنا نرى الخطاب الثانً
(ٌقرأ)مع هذا الخطاب.......سٌدتً الصغٌره.....السنٌوره روزورا
البلزونً....والسنٌور زٌنتو البسجونً....لكن هذا تزٌف ! أنا لست
زٌنتو,متى كتب هذا الخطاب؟(ٌقرأ)برجاموا فً الرابع عشر من ٌناٌر
عام ..6471من برجامو؟ماهذا كله؟أٌن التوقٌع؟(ٌقرأ)زٌنتو البسجونً
بالتأكٌد ان كـل شخـص هنا ٌعتقد بأنـً زٌنـتو لكن ما من أحد ٌحق له
أن ٌتظاهر أنه أنا وذلك بأن ٌقوم بالتوقـٌع بأسم زٌنتو ,هذا لٌس خطً
هل ٌكون هذا الشخص أخً الذي ٌعٌش فً برجامو؟أممكن ذلك؟نعم ,
نعم أنه هو أخً الذي ٌكون هنا فً فٌرونا بدون ان اعرف ,فالخادم
برجٌال الذي كان ٌتـحدث عن أخً قد شك أننـً بالـفعل لست زٌنتو
كل ذلك توضٌحات لما حدث من أشٌاء غـٌر متوقعه  ,لو هذا صـحٌح
فذلك جٌد ,كٌف أستطٌع ان أجد هذا الخادم  ,فسوف أتحدث الٌه بدون
الكشف عن نفسً ,اللعنه فذلك ٌعنً بأنً ٌجب ضبط تصرفاتً ,فهذا
ٌحتاج الى كٌاسه .من هناك!هل أحد فً المنزل؟(ٌدق على باب منزل
الدكتور ثم ٌفتح برجٌال الباب)
برجٌال:تحت خدمتك ٌا سنٌور هل أنت من دق على الباب؟
تونٌنو:نعم أنا.
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برجٌال:أنا أسف,فمن غٌر المسموح أنا تأتً الى هنا فً هذه اللحظه.
تونٌنو:و لما ال؟
برجٌال:آلن سٌدتً لدٌها نوبة أكتباب وسٌدي فً حالة مزاجٌة سٌبه,أنصحك
بالرحٌل سرٌعا ً,فلو أنهم رأوك هنا ستقع فً مشاكل.
تونٌنو :ماذا أفعل اذا؟
برجٌال:ال أعرف.فلقد سمعتهم ٌشتكون منك لكن ال أدري لماذا.
تونٌنو:أخبرنً ٌا صدٌقً,هل كنت تعرف أخً فً فٌنٌسٌا؟
برجٌال:نعم.
تونٌنو:هل هو ٌشبهنً؟
برجٌال:نعم و كأنكما فوله و أنقسمت نصفٌن,فأي شخص ٌستطٌع أن ٌدرك
بأنكما توأمان.
تونٌنو:لقد مر عامٌن منذ ان رأٌته أو لٌس كذلك؟
برجٌال :منذ عامٌن بالفعل.
تونٌنو:أخً....
برجٌال:نعم,سنٌور؟تقصد السٌد تونٌنو؟
تونٌنو:و من تعتقد أنا؟
برجٌال:شخصا ً طٌب!فانك السٌد زٌنتو.
تونٌنو:الذي أتى من...
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برجٌال:من برجاموا لٌتزوج السنٌوره روزورا.
تونٌنو:برافواٌ,ا لك من شخصا ً طٌب(,لنفسه)ألستجلً األمر أكثر.
برجٌال:أعذرنً لفضولً,هل سمعت من قبل أي شا عن أختك؟
تونٌنو:أبداً,بالتأكٌد أنك تعلم بأنها فقدت أو لٌس كذلك؟
برجٌال  :بالتأكٌد .لقد كانت عدٌدة المـرات التـً أخبرنً والـدك عـن هذا.
تونٌنو  :أه  ,نعم,فلقد شغل بهذا الموضوع غاٌة اإلنشغال ,لقد أرسلها الى
برجاموا و أختفت وهً فً الطرٌق الى هناك,ال أحد ٌعلم كٌف.
برجٌال  :و ماذا تستطٌع فعله ؟ ال شا اذا دعنً اذهب لداخل المنزل ثانٌة
فالحدٌث الٌك ٌعنً المزٌد من المشاكل لً  .وداعا ً ٌ( .دخل الى
المنزل ثانٌة)
تونٌنو ( :بمفرده) شكري العمٌق لك ٌا صدٌقً ,على الرغم من أنه تحدث
مصادفة عن األمر  ,فلقد عرفت كل شا!فأخً هنا فً فٌرونا ولم
ٌرى أٌا ً منا اآلخر,فواحداً مناأرتكب االف األخطاء فً ٌوما ً واحد
و اآلن قد فهمت لمن هذه المجوهرات و النقود  ,فالبد ان أرلٌكان
هو خادم أخً,وأعتقد أنه أعطى المجوهرات ألخً عندما أعطاها
لً,
(تدخل كولمبٌنا)
كولمبٌنا:علٌك أن تستمع الى كٌف أن روزورا تتشكى!فهً ال تجد شا سا
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كافً تـصف به السـٌد زٌنتو  ,لقـد جعلتنً أشعر بالمرض ,فأنا ال
أستطٌع أن أهدء من روعها.
تونٌنو:ما األمر أٌها الفتاه .ما الذي أحزنك؟
كولمبٌنا:الن كل ماٌحدث هنا من مشاكل بسببك ٌا سٌدي.
تونٌنو:بسببً؟
كولمبٌنا  :نعم.فبسبب أعتقادها بانها سٌدة طٌبه فٌمكنها قول أي شا توده
عن أي شخص.
تونٌنو:تقصدي بأنها قالت لك أشٌاء عنً ؟
كولمبٌنا:علٌك أن تستمع الٌها!فلقد قمت بلعب دورك وتحدثت بلسانك كً
أدافع عنك,فلقد هجمت علً مثل القط البري .كالوحش الصغٌر.
أوه,أنا اشفق علٌها,فانا أعرف حقٌقة مشاعرها.
تونٌنو:لكن الٌس هً أبنة االدكتور؟
كولمبٌنا:كال أنها وحٌده,لقٌطه,فلٌأخذها الشٌطان ,لقد وجدها فً الشارع
أحد الحجاج.
تونٌنو:ال أفهم ,لكن لماذا اذن ٌقول الدكتور انها أبنته؟
كولمبٌنا:النه وغداً عجوز.فهو ٌرٌد ان ٌدر على نفسه المال بان ٌزووجها.
تونٌنو(:لنفسه) هذا ما جعلنً أعتقد بان الدكتور لٌس بالرجل السوي ( الى
كولمبٌنا)على هذا فروزورا ال تعرف انها لٌست إبنته؟
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كولمبٌنا:كال فهً ال تعرف.
تونٌنو:ومنذ متى تسٌر األمور على هذا النحو؟
كولمبٌنا:منذ ان كانت طفله.
تونٌنو:وكم عمرها اآلن؟
كولمبٌنا:هً تعتقد بان عمرها حوالً احدى وعشرٌن عام هذا ما قالته.
تونٌنو:ال ٌمكن ان ٌكون عمرها أكثر من ذلك,أخبرٌنً من أي مكان جاء
هذا الحاج؟
كولمبٌنا:من فٌنٌسٌا.
تونٌنو:و أٌن وجدها؟
كولمبٌنا:أنهم ٌقولون بالقرب من كالدٌروا,بٌن فٌسٌنزا و فٌرونا.
تونٌنو:وهل كانت ترتدي مالبس األطفال؟
كولمبٌنا:نعم بالطبع.
تونٌنو:وهل رأٌت مالبس األطفال تلك؟
كولمبٌنا:لقد أخبرنً الدكتور بأنه ٌحتفظ بها,لكنً لم أشاهد هذه المالبس أبداً
تونٌنو:هل ٌمكن أن تكون أبنة هذا الحاج؟هل ذكر أي أسم لها؟
كولمبٌنا:كال,فلقد وجدها فً الطرٌق,حٌث قتل أربعة لصوص وسرق بعض
من المسافرٌن,وتركت وهً طفله وقت هذا الحادث.فال ٌعرف حتى
اآلن أسم لها,فالدكتور هو من سماها روزورا.
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تونٌنو(:لنفسه)هذا مدهش ! من المؤكد أنها أختً فالمٌنا  ,التً أختفت وقتما
قتلت أمً المسكٌنه فً الطرٌق وهً تحاول أحضارها الى برجاموا.
كولمبٌنا(:الى نفسها)بماذا ٌحدث نفسه هذا الشٌطان؟
تونٌنو:هل تتذكري انه قد وجد معها مٌدالٌه بها صورتٌن بداخل مالبسها و
هً طفله؟
كولمبٌناٌ:بدو انً سمعت بمثل ذلك من قبل,لكن لما كل هذه األسبله؟
تونٌنو  :ال شا (لنفسه) الشك فٌما أعتقد,انها أختً ,أٌتها السموات الرحٌمه
شكراً لك !ٌا له من حظا ً ال ٌصدق,أخوٌن وأخت!جمٌعهم هنا!سوٌا ً!
أنها ذروة الكومٌدٌا.
كولمبٌنا(:لنفسها)ٌبدو كما لو انها ابنة أحد األثرٌاء ( ,الى تونٌنو)ٌاسٌدي لو
أتضح أن السنٌوره روزورا شخصا ً ذو حٌثٌه,فأرجوك اال تخبرها
باننً قلت اي شا سا عنها.
تونٌنو:ال تقلقً  ,فأنا أعلم بانك فتاه ال تحب أن ٌقال عنك تثرثري فً أمور
سادتك ,فانك تودٌن العٌش على الخبز و الماء بدون أن تشتكً اآلن
أو فٌما بعدٌ(.خرج)
كولمبٌنا(:بمفردها)أٌنما ذهبت أتحدث كثٌراً,أننً اؤذي نفسً بذلك,وأسدي
خٌراً لروزورا,فلقد سأل السنٌور زٌنتو العدٌد من األسبله ,وأتوقع
ان ٌسبب بذلك المزٌد من المشاكل( .بنكرزٌو و الدكتور ٌأتٌان من
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البٌت)
الدكتور:ما الذي تفعلٌه ٌا كولمبٌنا فً الشارع؟
كولمبٌنا:لقد أتٌت ألرى اذ كان هناك شخصا ً قد قدم بشٌبا ً من الخضراوات.
الدكتور:فلتنتهً من ذلك وأدخلً سرٌعا ً.
كولمبٌنا:هل رأٌت السٌد زٌنتو؟
الدكتور:إلى المنزل,أٌتها الثرثاره الصغٌره.
كولمبٌنا:ما سوء المزاج هذا؟(تتجه الى المنزل)
الدكتورٌ:ا سٌد بنكرزٌوٌ,ا أعزاألصدقاء,سأذٌع لك سر اال وهو:أنً عازما ً
بالكامل على أن ٌـتزوج الـسٌد زٌنـتو مـن أبنتـً روزورا و سأحـدد
موعدا لذلك,على الرغم من كل ما حداث.
بنكرزٌو  :و كٌف ستستطٌع ذلك ؟ فلقد مزقت كل خطابته والقتها فً وجهه
فهً ال ترٌده.
الدكتور:إنها تكاد تنفجرمن الغٌره,فسرٌان األموربسرعه لن تدع هذا الزواج
ٌمر بدون اإلساءه لشرفً,ففٌرونا كلها تتحدث عن هذه األمور,لكنً
ال أخفٌك سراً ان السنٌور زٌنتو ثرٌا ً جداً  ,فمهر أبنتً سٌدر علٌها
الكثٌر.
بنكرزٌز:إذن هذا هو الموضوع ,الجشع,فعلٌك أن تضحً بالفتاه المسكٌنه
الصغٌره من أجل المال.
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الدكتور:أعلم بان نصٌحتك التً دابما ً ما أقٌمها وأقدرها,لن تتسبب فً تغٌٌر
قراري,الذي أعتبره عادل و شرٌف وٌكرم منزلً.
بنكرزٌو:فكر ثانٌة,خذ وقتك.
الدكتور:لكنك أنت نفسك أعتد القول لً  :ان الوقت ال ٌننتظر ,هٌا بسرعه
أبحث عن السٌد زٌـنتو  ,أرٌدهما أن ٌتزوجا قبل أن ٌحل اللٌل,
فلتسدي هذا المعروف ولتأتً ثانٌة سرٌعا ًٌ( .عود ثانٌة الى منزله)
بنكرزٌو ( :بمفرده)ها أنا أرى أنهٌار أمالً .فالدكتور ٌصر على تزوٌــجهـا
لهذا الفٌنٌسً ٌ ,ا لنً من متعوسا ً مسكٌن.ما الذي أستطٌع فعله ؟
فانً لو جرؤت على التعبٌر عن عواطفً  ,سأفقد سمعتً ,و انً
سأفقد مصدر رزقً,وإنها لو تزوجت هذا الشخص ستذهب مـعه
إلى برجامو و لن أراها ثانٌة,و هذا ما لن ٌكون أبداً,ال شا ٌمكن
أن ٌمنع حدوث ذلك  ,سوف أخلع عنً هذا القناع و سـأعلن عن
نفسً,بدالً من أن أفـقد روزورا التً أعشقها أكثر من أي شا فً
هذا العالمٌ(.دخل زٌنتو)
زٌنتوٌ:ا سٌد بنكرزٌو,لقد تملكنً الٌأس.
بنكرزٌو:إذن فالموت هو راحتك الوحٌده.
زٌنتو  :اكاد أنفجر كً أتزوج فما من أحد ٌرٌدنً  ,فكل النساء ٌـوبخوننـً
!وٌستهزؤن بً,فهم ٌقولون لً أذهب بعٌداً كما لــو كنت ....كما لو
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كنت كلب,أو حٌوان,أو حمار! سنٌور بنكرزٌو  ,لقد تملكنً الٌأس,
ال أستطٌع اإلستمرار هكذا.
بنكرزٌو:لكنك لو أتبعت نصٌحتً  ,فلن تبتأس أبداً.أنا لم أفعل شا سا مع
النساء,لكن هناك شٌبا ً ٌدفـعنً باللهث وراء الـنسـاء مـثل الـدوامه
التً ترفع المٌاه إلى أعلى فً الهواء.
بنكرزٌو:لكنك لم تخلق للزواج.
زٌنتو :و لما؟
بنكرزٌو  :انك لم تخلق للزواج و هذا كفى,فلو انك تزوجت ستكون بابسا ً
وأتعس إنسان على األرض.
زٌنتو:فما الذي إذن أستطٌع فعله؟
بنكرزٌو:دع النساء و شأنها.
زٌنتو:و ماذا أفعل إن لم أستطع؟
بنكرزٌو:فلتتبع نصٌحتً,غادر هذه المدٌنه حاالً.عد ثانٌة إلى بلدك وجرب
حظك هناك.
زٌنتو  :لكن سٌكون األمر مشابه هناك .فـنساء برجامو سٌسـخرون منــً
وٌستهزؤن.
بنكرزٌو:إذا ماذا ستفعل؟
زٌنتو:ال أعرف,فأنً قد تملكنً الٌأس.
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بنكرزٌو:هل تعلم ماذا كنت سأفعل لو كنت مكانك؟
زٌنتو:ماذا كنت ستفعل؟
بنكرزٌو:كنت سأجعل الموت ٌأخذنً من نفسً.
زٌنتو:الموت؟عزٌزي السنٌور,اال ٌوجد عالج آخر غٌر الموت؟
بنكرزٌو:إذن ماهو العالج القوي الكافً لعالج أآلمك؟
زٌنتو:إسمعنً ,انك رجل حكٌم,فهل تعرف عالج سري ٌخلصنً من هذه
الرغبه الملعونه فً أتزوج؟
بنكرزٌو:آه,نعم بكل تأكٌد(,لنفسه)انه بٌن ٌدي اآلن ( ,لزٌنتو)أشعر بشفقه
وعلى هذا سوف أحرم نفسً من الكنز الذي أملكه و أحرسه بكـل
قوه.فلدي شا تحتاجه أنت بقوه,أحمله دابمًا معً,ألي شا طارئ
فاننً فــً شــبابً شعــرت بالعــذاب الــذي تــشعر به أنت اآلن
و وحسرتاه على نـفسـً إذا لـم أكــن أمـلــك هذا المـسحوق بـهـذا
الصندوق الذي معً  ,فــلقد حررنً فً أوقات كثــٌره مـن قوة
الشهوه وحررنً من كل أالم الحب و ذلك حتى هذا العمر المتقدم
قرصه واحده من هذا المسحوق سوف ٌرٌحك من كل اآلالم ,فـلو
انك شربته ممزوجً ا بـأحد الخمور فسوف تجد نفسك وأنـت تنظر
إلى النساء غٌرمكترث بهن,بل انك ستجد نفسك تحتقرهن ,و أكثر
من ذلك ستنتقم منهن إلزدراءهن لك ,وعلى العكس سوف ٌجرٌن
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خلفك,فان مداوتك لنفسك بهذا المسحوق المعجزه ,سوف ٌجلعهن
ٌدفعن ثم ًنا غالًٌا ,النهن أساءوا الٌك.
زٌنتو:آه لو أستطٌع القٌام بذلك,فوحق السماء إعطنً القلٌل منه!
بنكرزٌو:لكن...فانك ستحرمنً من هذا المسحوق.....ذو الثمن الغالً.
زٌنتو:سوف أعطٌك النقود المساوٌه لثمنه.
بنكرزٌو:نو نو نوق ...كال,ولكً تكون متأكد من اننً لست ممن ٌتحمسون
ألشخاص ٌجلبون الربح  ,بل أتحمس لمن ٌكـونوا مقـربٌن منـً
فـسوف أعطٌك من هذا المسحـوق  ,فلتمزجه مع كــوبا ً من الخمر
و فً التو سوف تستعٌد صحتك ,وهذا على الرغم من انك ستشعر
بألم فً معدتك فً بداٌة األمر وسٌهٌا لك أنك على وشك الموت
و لن ٌمر الوقت حتى تـنتهً من هذا األلم  ,و بعـد إذ ستجد نفسك
إنسان آخر,ستكون سعٌد ,وسوف تدعوا لً السماء.
زٌنتو:أشكرك ٌا سٌدي,أرجوك ,إسرع به,ناولنً أٌاه.ال تدعنً أعانً ثانٌة.
بنكرزٌو(:لنفسه) ان سم تبرزٌو هو الشا الوحٌد,الذي سٌخلصنً من هذا
المنافس الغبً(,إلى زٌنتو)هاهو المسحوق ,لكنك فً حاجه لقلٌل
من الخمرٌ(.قدم له الصندوق)
زٌنتو:سأذهب إلى المنزل و أشربه.
بنكرزٌو:ربما سوف ٌغٌر رأٌه (,إلى زٌنتو) كال  ,كال  ,إنتظر ,سأحضر
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لك شٌبا منه(,إلى نفسه و هو ذاهب إلى منزل الدكتور) انا أسف
على أمـره  ,فٌـجب أن أزٌـح كل ما ٌعاندنً للوصول إلى حبً ,
فٌجب أن ٌحرم من الحٌاه.
زٌنتو(:بمفرده)ال ٌمكننً العٌش بهذه الطرٌقه,فكلما رأٌت إمرأه,أشعرأنً
أحترق من أخمص قدمً حتى رأسً  ,إنهن ٌسخرون منً  ,كلهن
ٌحتقروننً,لكن ربما ٌكسروا رؤسهم!آه لكن سوف ٌجٌؤا إلً! سوف
ٌجٌبوا مسرعٌن ورابً ! لكنً لن أكتـرث بشا فسوف أقف صـامداً
كالصخره,أنا ال أستطٌع اإلنتظار على إنتقامً من السلٌطه روزورا
هاهو قد جاء,هل أحضرت الخمر؟
بنكرزٌوٌ(:أتً من المنزل ٌحمل كوبا ً من الخمر)هاهو,فلتمزجه بالمسحوق
زٌنتو:هكذا؟(ٌضع المسحوق بداخل كوب الخمر)
بنكرزٌو:برافوا!فلتشرب ,لكن فلتأخذ حذرك و ال تخبر أحد بهذا السر.
زٌنتو:ال تخشى شا.
بنكرزٌو:هٌا كن شجاعا ً.
زٌنتو:أنا على أهبة األستعداد,فأنا ثابتا ً كالصخر.
بنكرزٌو:ومهما كان مؤلما ً فلتتحمله؟
زٌنتو:سأتحمله.
بنكرزٌو:إذن سأنصرف,خالف ذلك ال تدع أحد ٌشك فً األمر,فانك تعرف
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كم سٌلعنونً لو انهم عرفوا ما أعطٌتك اآلن.
زٌنتو:هذا صحٌح.
بنكرزٌو:أوه,فإننا سوف نسخر من النساء!
زٌنتو:سوف ٌجٌبون مسرعٌن ورابً!ولن أبالً بذلك.
بنكرزٌو:إنهن عدٌمات الرحمه.مثل األسود.
زٌنتو:إذن سٌنفجرن فً دموعهن.
بنكرزٌو:بكل تأكٌد!
زٌنتو:وسأظل رابط الجابش؟
بنكرزٌو:نعم.
زٌنتو:دعنً أشرب.
بنكرزٌو:كن شجاع.
زٌنتو:فً صحتكٌ(.شرب نصف زجاجة الخمر)
بنكرزٌو(:لنفسه و هو ٌهم بالرحٌل)لقد إنتهى األمرٌ(.خرج)
زٌنتو:أوفٌ,ا له من شٌبا ً بشع,أوف ٌا له من سم قاتل  ,معدتً تحترق ٌا له
من حرٌق!ال أستطٌع أن أشرب المزٌد(,ضع الكوب على األرض)أوه
إنً إنً أموت ,كال فإن المسحوق ٌقوم بعمله,سٌلهث النساء لمالحقتً
علً ان أتحمل,لقد قال هذا السٌد بنكرزٌو  ,فعلً ان أصبر  ,سأشرب
المزٌد...أوه!بعضا من الماء,من الماء,الأستطٌع النظر ,فاألرض تهتز
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من تحتً,قدمً تنهار...,آه ٌا قلبً...أوهٌ,ا قلبً,كن شجاعا ًٌ ,ا زٌنتو
كل النساء سٌسرعون ورابً,سوف نسخر منهم  ,ال أستطٌع الوقوف
أشعر...أنً أسقط..إنً أموت(ٌسقط على األرض)
(كولمبٌنا تدخل من المنزل و ترى زٌنتو على األرض فتسرع الٌه)
كولمبٌنا:ماهذا؟سٌد زٌنتو!ماخطبك؟ماذا حدث؟
زٌنتو(:لنفسه)هناك...هل ترٌن...إنها حقٌقه ...فالنساء ٌسرعن نحوي.
كولمبٌنا:ماذا على األرض!انه أرغى و أزبد,لقد إعتلٌ,ا له من رجـال
مسكٌن ,سوف أنادي على أحد كً ٌساعدنً,فأنا الأستطٌع فعل
شا(,تعود ثانٌة إلى المنزل)
زٌنتو(:بمفرده)أنظر...لقد فقدت عقلها إلنها تحبنً ,لقد أختفت  ,ولم
تخطرنً بذلك...أشعر باإلغماء,سوف أموت..النجده النجده
(ٌدخل فلورٌندو)
فلورٌندو:ماذا؟تونٌنو على األرض؟لقد حانت فرصتً ألنتقم.
زٌنتو:إمرأة آخرى تسرع للمجا إلىٌ(...حاول ان ٌستدٌر)
فلورٌندو(:لنفسه)ٌبدو علٌه وكأنه مٌت.
زٌنتو:لقد قتلت لقد قتلت...
فلورٌندو(:لنفسه)انه بالفعل ٌموت(,إلى زٌنتو)ماذا حل بك؟
زٌنتو:لقد قتلت.
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فلورٌندو:ومن قام بذلك؟(لنفسه)على الرغم من انه منافسً,لكنه ٌثٌر الشفقه.
زٌنتو  :لقد شربت...نعم...النساء...السٌد بنكرزٌو...أوه....لقد تسممت...لقد
قتلت....لكن الٌ(...موت)
فلورٌندو:لقد مات المسكٌن!ماهذا؟كوبا من الخمر؟(ٌلتقط الكوب وٌنظر إلى
ما بها الخمر) والخمره كلها مضببه  ,لقد مات مسموما المسكٌن ,
ٌضع الكوب على األرض ثانٌة)(كولمبٌنا تأتً من المنزل متبوعه
بالدكتور و برجٌال)
كولمبٌنا(:إلى الدكتور وهو قادم من المنزل) فلتجا سرٌعا ٌا سٌدي لتساعد
السٌد زٌنتو المسكٌن.
الدكتوربرجٌال,أحضر طبٌب بسرعه.
فلورٌندو:لن ٌجدي ذلك نفعا,لقد مات السٌد زٌنتو.
الدكتور:مات؟
برجٌال:هل مات هذا الرجل المسكٌن؟
كولمبٌنا:السٌد زٌنتو المسكٌن مات؟(روزورا تأتً من المنزل)
روزورا  :سامحنً ٌا والدي لمجا إلى الشارع,لقد سمعتك تقول ان زٌنتو
مات؟هذا شا ال ٌصدق؟
الدكتور:ان األمر صحٌح,هاهو مستلقى على األرض .
(بٌترٌس و خادمتها تدخالن)
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بٌترٌس:أوه كال  ,هذا ال ٌمكن أو قد مات؟(ٌدخل أرلٌكان)
أرلٌكان:ما الموضوع؟هل السٌد زٌنتو نابم؟
برجٌالٌ:ا له من رجالً سا الحظ,لقد مات.
أرلٌكان:أوه  ,لو سارت األمور هكذا سأعود ثانٌة إلى برجاموا.
الدكتور  :دعنا نذهب به إلى الفندق  ,فلٌس من الصواب تركه ملقى فً
منتصف الطرٌق.
روزورا:أوه,ان قلبً غلبته األحزان.
كولمبٌناٌ:ا ال الفتاة المسكٌنه,لقد أصبحت أرمله قبل ان تتزوجً(,لنفسها)ان
جمٌعهم اآلن فً حالة سٌبه,لكننً مسروره.
الدكتورٌ:ا برجٌال,فلتأتً به إلى الفندق(ٌشٌر إلى زٌنتو)
برجٌال:هٌا ٌ ,ا أرلٌكان ,اعطنً ٌدك ( ,إلى خادم بٌترٌس) أنت أٌها الشاب
الصغٌر,فلتساعدنا أٌضا ً.
بٌترٌس:آه أٌتها البابسه بٌترٌس!ماذا سٌحل بً؟
فلورٌندو(:بنعومه إلى بٌترٌس)لو حبٌبك مات,فال رجاء كً تحبٌنً؟
بٌترٌس:بل على العكس ستزٌد كراهٌتً لك.
أرلٌكان:فلنحمله برفق,جماعه .فلو مات فال حاجه إلن تكسر رقبته.
(أرلٌكان و الخادم ٌحمالن زٌنتو المتوفً إلى الفندق)
روزوراٌ:كاد قلبً ٌنفطر.
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بٌترٌس:أي شٌطانا ً أشر قام بذلك؟
فلورٌندو:من الجلً لً انه قد مات مسموما ً.
الدكتور:و من قام بذلك؟
فلورٌندو:ال أعرف,لكننً لدي سبب قوي أن أعتقد أنه مات مسموما ً.
روزورا:أوه,أرجوك فلتبحث عن شا ٌدلنا على ما تقول!فلعله من الممكن
األنتقام لهذا المٌت الشاب المتعوس(ٌدخل تونٌنو)
تونٌنو:أنت هنا سنٌوره بٌترٌس!
الدكتور(:مذعوراً)كٌف هذا؟
برجٌال(:بخوف)انه شبح السنٌور زٌنتو!
روزورا:انه لم ٌمت!
بٌترٌس:انه ال ٌزال حٌا.
(ٌبدو على الجمٌع األرتباكٌ,نظر كالً لآلخر مذعوراًٌ,أتً أرلٌكان
من الفندق مع الخادمٌ,رى تونٌنو معتقداً انه زٌنتو وٌنتابه الذعر)
أرلٌكانٌ:ا ال قلبً المسكٌن,ماذا أرى؟
تونٌنو:ما األمر؟ما الخطأ؟ما سبب هذا األرتباك الذي ٌبدو علٌكم,ما سر هذه
الدهشه؟
الدكتورٌ:ا سنٌور زٌنتو,أنك ال زلت حٌا ً
تونٌنو:نعم بقدرة السماء.
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الدكتور:لكنك كنت هنا ملقى على األرض مثل المٌت؟
تونٌنو:بالطبع ال,فأنا قادما لتوي.
برجٌال:ماذا ٌحدث هنا؟
أرلٌكان:انتظر أنتظرٌ(,جري نحو الفندق وٌجا الٌهم فً التو)هذا كثٌر هذا
كثٌر!فنصفه مٌت و نصفه حً,انً راحل وداعا ً وداعا ًٌ(.خرج)
برجٌال:عن ماذا ٌتحدث؟(ٌهرول برجٌال وٌدخل الفندق وٌأتً الٌهم فً التو)
هذا مستحٌل!انه بالداخل مٌت وفً نفس الوقت بالخارج حً!
الطبٌب ٌ( :هرول الدكتور و ٌدخل الفندق و ٌأتً الٌهم فً التو) السٌد زٌنتو
بالداخل وأٌضا ً موجود هنا بالخارج!
تونٌنو:هدئ من روعك ٌا سٌدي سوف أوضح لك األمر,دعنً أذهب هناك
بنفسً وسوف أجا الٌكم فً التو(ٌذهب إلى الفندق)
روزورا:شكراً للسماء فزٌنتو حً.
بٌترٌس:و أنا سعٌده ألنه حً.
تونٌنوٌ(:أتً من الفندق,متفاجا و حزٌن)لقد لقٌته متأخراً,متأخراً جدا.
لقد عرفته لكن متأخرا جدا ,فهو زٌنتو المٌت هناك,انه أخً.
الدكتور:لكن من أنت ؟
تونٌنو:أنا تونٌنو البسجونً,أخو هذا المنحوس زٌنتو.
روزورا:ماذا تقول؟
122

الدكتور:أي تفاهة تنطق بها؟
بٌترٌس(:إلى تونٌنو)إنك خطٌبً؟
ت خطابً؟لماذا عاملتٌنً هكذا؟
تونٌنو:بكل تأكٌد.لكن لما مزق ِ
بٌترٌس:لكن لماذا تركتنً لشخصا ً آخر؟لماذا كنت تبدي الحب إلى السنٌوره
روزورا أمام عٌنً؟
تونٌنو:لٌس هذا صحٌح ٌا حبٌبتً لٌس صحٌح.فالتشابه بٌنً وبــٌن أخً قد
تسبب فً الكثٌر من األشٌاء المدهشه.لكنً الزلت على أخالصً لك
فهذا شٌبا ً مؤكد.
روزورا:لكن ٌا سٌد ماذا عن الوعد الذي قدمته لً؟
تونٌنو:ال ٌمكن أن نتزوج أبداً.فلست زٌنتو.
الدكتور  :زٌنتو أو تونٌنو أٌا ً من كنت إذا لم تكون فخورا بان تــكون على
على عالقه بً عن طرٌق زواجك بإبنتً فالطرٌق مفتوحا أمامك
لكً تتزوجها(.لنفسه)هذا الشخص سٌكون ثري,فسوف ٌرث مال
اآلخر.
تونٌنو:حسنا ً جداً,إذن فأنا على أتم استعداد لكً أتزوج إبنتك.
الدكتور:إذن فلتعطها ٌدك!
تونٌنو:لكن أٌن هً إبنتك؟
الدكتور:انها هنا.
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تونٌنو:اآلن,إنً متفاجا من أمرك,فهً لٌست إبنتك.
الدكتور:ما الذي تقوله؟
تونٌنو:أنا أعرف كل شا,وخاصة عن الحاج.
الدكتور(:إلى كولمبٌنا)لقد ثرثرتً أٌتها النذله.
تونٌنو:أخبرنً أٌها السٌد هل التزال المٌدالٌه التً وجدتها بٌن مالبسها و
هً طفله,محتفظ بها؟
الدكتور(:لنفسه)لقد عرف بأمر المٌدالٌه أٌضا ً(,إلى تونٌنو)المٌدالٌه ذات
الوجهٌن؟
تونٌنو:نعم,ذات الوجهٌن.
الدكتور:هاهً فلتفحصها.
تونٌنو:انها هً(,لنفسه)لقد كانت لوالدي عندما ولدنا أنا و أخً التوأم.
الدكتور:طالما ان كل شٌبا قد أنكشف  ,فأنً أعترف لك ٌا روزورا بانك
لست إبنتً ,بل لقٌطة مجهوله وجدت مع حاج أخبرنً أنه وجدك
على األرض,متروكه بمفردك ,بعد أن قام أربعة لصوص بسرقة
وقتل األربعه اللذٌن كانو ٌحرسونك.ومنذ هذا الوقت و أنا أرعاك
كما لو كنت أنتً.
تونٌنو:انها أختً فٌالمٌنٌا.فلقد ذهبت مع أمً من فٌنٌسٌا إلى برجامو فلقد
كانت ترغب فً أن ترى أبنها زٌنتو و تـترك هـذه اإلبـنه الصغٌره
124

أٌضا فً رعـاٌة عمـً أستٌفـانو  ,الن أمً قد هوجمت من هؤالء
اللصوص ولقد قتل كل المسافرٌن اللذٌن كانو معها ,و لصغر عمر
هذه الفتاه,تركت على قٌد الحٌاه.
روزورا:و اآلن لقد فهمت لماذا شعرت بالحب تجاهك ,انه حب من اخت
ألخٌها.
تونٌنو :و لمثل هذا السبب أحببتك.
فلورٌندو(:لنفسه)و اآلن ذهبت كل أمالً مع بٌترٌس أدراج الرٌاح.
تونٌنو(:إلى روزورا)و اآلن عرفت سبب سوء التفاهم فً أمر الخطـاب
و الطٌبة التً أبدٌتٌها نحوي(إلى الدكتور) و أنً أخشى أن أكون
أسأت الظن بالدكتور المسكٌن هنا.
الدكتور:لقد حطمتنً!
تونٌنو:كٌف؟
الدكتور :لقد أستلمت مٌراث أخً المقدر بثالثٌن الـف دوقـٌه  ,المخصص
لتربٌة و تعلٌم أبنتً الوحٌده التً كان اسمها روزورا لكنها ماتت
وعلى هذا كنت بصدد فقدان المـٌراث الن الـوصٌه تشترط  ,فـً
حالة موتهاٌ,ؤول إلى أبن أخً المٌراث  ,وعلٌه فلم أكن أرٌد أن
أن أفقد تلك األموال فقررت أن أستبدل أبنتً المٌته بفتاة أخرى ,
و الحت الفرصـه بوصـول تـلك الـلقٌطه  ,و لقد قامت كــولمبٌنا
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برعاٌتها,واألن لم ٌفت الوقت بعد لٌجرد إبن أخً  ,من المٌراث
تونٌنو:لكن من ابن أخٌك هذا؟
الدكتور:لٌلو.
تونٌنو:تقصد هذا الرجل عدٌم األحساس,الذي ٌدعً انه كونت و مركٌز؟
الدكتور  :نعم,هو.
تونٌنو:انه قادم,ال تقلق,أترك األمر لًٌ(.دخل لٌلو)
لٌلو:توقفوا فً مكانكم,جمٌعكم,فانكم ترون أمامكم رجل ٌأس.
تونٌنو:ما حدث قد حدث ٌا سنٌور لٌلو,فبٌترٌس ستكون زوجتً.
لٌلو:سوف أنتصر على الجحٌم,فسوف ٌرتج العالم بأسره.
تونٌنو:و لما؟
لٌلو:ألنً فً منتهى الجنون.
تونٌنو:لكن ربما هناك عالج.
لٌلو:كٌف؟
تونٌنو:ان تتزوج السنٌوره روزورا,أي خمسة عشرة الف دوقٌه التً هً
بابنتها ,و خمسة عشرة الف دوقٌة أخرى عند موت الدكتور.
لٌلو:ثالثون الف؟ٌا لها من فكرة تسرنً.
تونٌنو:و الفتاه؟فهل تسرك؟
لٌلو  :و من ذا الذي ال تروق له مثل تلك الفتاه؟فالثالثون الف دوقٌه تكشف
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عن جمالها النادر.
تونٌنو:ال تزٌد,سوف نرتب األمر لكن لٌس فً الطرٌق العام  ,دعنا نذهب
إلى المنزل,ونتتم ما نـرٌد فبٌترٌس ستكون لً,و السنٌوره روزورا
ستكون لك(إلى روزورا)هل أنت سعٌده؟
روزورا:أنا دابما ً طوع إرادة أبً.
الدكتور  :أشكـرك ٌا إبنتً,لقد أنقذت حٌاتً.عزٌزي السٌد تونٌنو.أنا ممتنا ً
لك.واآلن فلتدعنا ندخل,فً التو و نستعد ألقامة الترتٌبات الالزمه
تونٌنو:إذن كل شخصا ً هنا سعٌد.
فلورٌندو:انا ال أستطٌع التغلب على األحزان,فلقد خنت انا صداقتنا.
تونٌنو:لماذا تقوم بأفعاال من غٌر الالبق القٌام بها,فً الواقع انه ٌجب علٌك
ان تشعر بالخجل,أنا أسفا ً علٌك,لقد فعلت ذلك مستغال الود الذي بٌننا
و ها أنت تشعر بالندم,ولذلك فأنا سعٌد أن تكون صدٌقً من جدٌد.
فلورٌندو:وأنا أقبل منك هذا الكرم الكبٌر.وأعاهدك ان تجدنً فً المستقبل
صدٌقك المخلص.
(ٌدخل بنكرزٌو)
بنكرزٌو (:لنفسه)ماذا أرى زٌنتو لم ٌمت؟أولم ٌتناول السم؟أي غبٌا ً أنا ,
فلقد أعتقدت انه مات.
الدكتور:سنٌور بنكرزٌو تعالى بسرعه,فلدٌنا أخباراً سعٌده جدٌده.
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بنكرزٌو(:بنعومه إلى الدكتور)أرجو منك ان تسمح لً بدقٌقه ,أٌها السنٌور
(ٌذهب مع تونٌنو جانبا ً)أخبرنً هل شربت ؟
تونٌنو:شربت؟هل تظن اننً مخمور؟
بنكرزٌو:كال ,كال,أنا أسألك هل شربت ما أعطٌتك أٌاه؟
تونٌنو(:لنفسه)على أن أحقق فً المسأله(,إلى بنكرزٌو)كال لم أشربه بعد.
بنكرزٌو:لكن النساء ستعذبك؟فكٌف ستتحملهم حٌن إذ؟
تونٌنو:و كٌف ٌتثنى لً أٌقافهم؟
بنكرزٌو:بمجرد أن تشرب,فسوف تتحرر بعد إذ.
تونٌنو :وما هذا الشراب؟
بنكرزٌو:المسحوق اٌها الغبً!المسحوق الذي أعطٌته لك,ماذا فعلت بالكوب
المملوء بالخمر المخلوط بالمسحوق؟
تونٌنو(:لنفسه)كوب الخمرالمخلوط بالمسحوق .؟ لقد فـهمـت (إلى بنكرزٌو
بصوتا ً عالً ٌسـمح للـجمٌع سمـاعه)ٌالـك من كذاب,ومحتال ومنافقا ً
ماكر,إذن أنت الذي قتلت أخـً ! أنا لست زٌنتو ,أنا تونٌنو,فأنا وهو
توأمان متماثالن ,أخبرنً أٌها القاتل  ,لماذا قتلـته؟لـماذا أرتكبت هذه
الجرٌمه
بنكرزٌو:أنً متفاجا بك!فأنا الأعلم شا عنك,وال عن ماذا تتحدث ,فمثلً
ٌعجز عن أتٌان هذه اآلثام.
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تونٌنو:إذن لما سألتنً عن الشرب؟إذا كنت أرٌد أن أتحرر من النساء؟
بنكرزٌو  :مـا قصدته هو...إذا كنت شربت...أستعداداً للزواج...أستعداداً
للزواج.
تونٌنو:لكن اولم تعترف اآلن؟ٌالك من نذل و حقٌر لقد قتلت أخً!
بنكرزٌو:آه أٌتها السموات كٌف ٌتأتى لً العٌش و أن أسمع هذه األشٌاء؟
الدكتور:السنٌور بنكرزٌو,رجالً شرٌف فأنا أشهد بذلك.
فلورٌندو:لقد وجدت بالقرب من زٌنتو كوب و خمراً بداخلهاٌ,كسوها سواد.
كولمبٌنا:نعم,فمنذ قلٌل جاء الس نٌور بنكرزٌو إلى المنزل وأخذ كوب خمر
معتقداً انه ما من أحد ٌراه.
فلورٌندو(ٌلتقط الكوب الذي الٌزال على األرض)لنرى هل هً نفس الكوب
تونٌنو:أو سمـعت؟فلو أنك قتلته ,فـسوف تدفع ثمن ذلك  ,والمجوهرات ماذا
فعلت بها؟
بنكرزٌو:ال تزال فً ٌد ربٌس األستشارٌه.
تونٌنو:جٌد ,إذن ٌمكن إستردادها.
فلورٌندو(:ممسكا ً الكوب)ان بها الخمر الذي سم به زٌنتو.
كولمبٌنا:و هذه هً كوب الخمر الذي أخذه السنٌور بنكرزٌو من المنزل.
تونٌنو:هل هذا صحٌح؟
بنكرزٌو:صحٌح.
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تونٌنو:إذن فانك قد سممته؟
بنكرزٌو:هذا لٌس صحٌح.لكنً رجال عن حق,أعطنً هذا الكوب,سوف
أثبت براءتً.
فلورٌندو:إذن فلتشربها.
بنكرٌو:فلترى سوف أشربها بنفسً
الدكتور:لقد قلت لك,ان السنٌور بنكرزٌو ال
ٌمكن له أرتكاب مثل هذه اآلثام
تونٌنو(:لنفسه)لو شربها,فالكوب غٌر مسموم.
كولمبٌنا:على األقل فان هذا الوغد سٌسمم.
تونٌنو :وحق السماء أنظر إلى عٌنٌه,لقد أصبحت بشعه,لقد قتل نفسه!
بنكرزٌوٌ(:شرب و بعد إذ ٌشعر بتأثٌر السم)أٌها األصدقاء سوف أموت وال
عالج لً  ,وها أنا قرٌب من الموت,سوف أكشف كل شا اآلن  ,لقد
أحببت السنٌوره روزورا  ,و لم أكـن أستطٌع تحمل أن تصبح زوجة
لغٌري,لذلك سممت هـذا الرجـل سـا السـمعه ,حتى أخلص نفسً من
من منافسته,وحسرتاه,أناالأستطٌع أن أستمر,سأموت,كنذل كما عشت
فسلوكِ المـهذب كان تظاهر  ,فلتحذروا وخذونً عبرة  ,لكن فلتـثقوا
فً أصحاب الـمزاٌا  ,فال ٌوجد كثٌر من الرجــال اللذٌن ٌتظـاهرون
بحسن نواٌهم بٌنماهم فً الحقٌقه لٌسوا كذلكٌ(.خرج مترنحا ً)
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كولمبٌنا:دابما ما كنت أقول بانه نذل.
تونٌنو:لقد حرم الجالد من أجرته.آه ٌا أخً لكم انا حزٌن علٌكٌ,ا أختً
العزٌزه,عزابً الوحٌد هو أنً وجدتك لكننً فً حدادا على اخً
زٌنتو المسكٌن.
روزورا:وأنا فً حدادا أٌضا ً,فلٌلهمنا هللا الصبر و السلوان.
الدكتور:هٌا اآلن فلندخل المنزل.
تونٌنو:أرجوكم دعونً أحضر عروسً.
لٌلو:و أنا أٌضا ارٌد الحضور مع حبٌبتً.
الدكتور:فلٌأتً الجمٌع,ولتكونوا شهداء على ما سٌتم من ترتٌبات(لنفسه)
هناك أمراً ٌهمنً.
تونٌنو:و أنا سأعود إلى فٌنٌسٌا لترتٌب أمور ورث أخً الذي سٌؤول إلـً
وسأعود فً أقرب وقت,لوأخً أستمر على قٌد الحٌاه ,فلكان هناك
ما ٌقوم به تجاهً من خٌر,لكنه مات سأذهب الى كالدٌروا ألحضار
هؤالء اللصوص إلى العداله,ومن كل قلبً أشكر الحظ الطٌب الذي
جلب لً فً ٌوم واحد:أخت و زوجه,وذلك بالرغم من هذا الحادث
الذي ادى لشٌبا ً من الـكدر  ,لما أسـداه البعض لعـدم تــعرفهم عـلـى
ان هناك توأمان من فٌنٌسٌا.
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