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الفصل االول
رٌكاردوٌ:الها من حٌله رائعه ٌاسٌدي .
فابٌو:أعتقد ان السٌده كانت فً منتهى السعاده عندما علمت ان الدوق هو من كان
ٌخدعها.
الدوق:صمتا ! ٌجب اال ٌعرف أحد انً فٌراره.
رٌكاردو:أن تخفٌك رخصه لكل األثام.أال ترى أن معطف اللٌل ٌخفً نور السماء
بٌنما الرداء المطرز بنجوم فضٌه المعلق علٌه نوط المع هو القمر .
الدوق :هل جننت؟
فابٌو:علٌك أن تسلم ٌاسٌدي أن التشبٌه كان مناسب.لم ٌفكر فٌه أي شاعر معاصر
رٌكاردو:أنك لو أخذت نفس حرٌتهم لكنت فً غاٌه األبداع لقد قرأت ذات مـره
لشاعر شبه القمر بقطعه من كوخ الجبن هل تصدق ذلك ؟
الدوق :أتفق معك تماما فً هذا الموضوع فما ٌكتبوه الٌوم ٌنعدم الجوده كلـه خفه
ٌد فأن الشاعر ٌحرك العصا السحرٌه ثم نرى خٌط الدوباره ٌخرج من
فمه أي شئ ممل هذا ؟ فلنغٌر الموضوع ,أن السٌده كانت ممتعه .
رٌكاردو :أن السٌده جوهره حقٌقه ٌاسٌدي لكن ٌاال الحظ السئ فأن الفتاه لدٌها
عبء ٌحزنها.
الدوق:كٌف؟
رٌكاردو:أن لها زوج رجل ٌحتفظ بها لنفسه وال ٌعٌرها لشخص أخر .
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الدوق :مثل هؤالء الرجال قساه القلوب بطبٌعتهم ٌ,فتقدون للكرم.
فابٌو:أوافقك ٌاسٌدي على ذلك.فالرجل الذي تستلم زوجته الهداٌا مثل المجوهرات
والذهب و المالبس بالـتأكٌد ٌـشعر بتعاطف مع الرجـل الذي ٌهدي الٌها تلك
الهداٌا فأنه الٌترك زوجته بدون أن ٌأخذ نصف ماهو مهدى الٌها.
رٌكاردو:أنك على حق,فهذا النوع من الرجال الذي ٌعرفون فن األحسان  ,تـنعدم
لدٌهم األحزان أوال ترى مقدرتً على قلب الجمله .لتعرف مدى قدرتً
فً فن الشعر الحدٌث.
الدوق:هذه حقٌقه  ,فمثل هؤالءالرجــال هم نـوع من األصدقاء ٌقومون بتشجٌعنا
ثم ٌمتنعون عن األستمرار.
رٌكاردو:فلنتوقف عن هذا الموضوع فما هو اتً هو األصعب .
الدوق:ولما؟
رٌكاردو  :هنـاك أمـرأه عجوز متدٌنه تقضً حٌاتها فً الصـاله وتنـصح أبنتٌها
بالسـلوك الـقوٌـم وهاتـان األبـنتـان الرائعتـٌن أحدهـما تـشبه الـلــــؤلو
واألخرى الفضه أنهما بٌن التفتح وأكتمال النمو.
الدوق  :فلٌأخـذهم الشٌـطان الٌـمكن أن نحكم على الزجاجه من البطاقه الملصقه
بها .
رٌكاردو:توجد فتاه أخرى لٌست بعٌده من هنا,رائعه مثل العسـل أدعوك لتـشاهد
بشرتها السوداء.
الدوق:هل هً عاطفٌه؟
رٌكاردو :بـصوره كـبٌره فوق توقعك ,فشعرها األسود الملتهب لٌس له مثٌل لكن
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الشخص الذي ٌــعٌش معهــا مأفون شكاك متجهم ٌذكرنا فخامتك بالثور
المتفكر .
فابٌو  :تقصد البقره المتفكره ٌاصدٌقً.لقد أخترت تلك القافٌه لتجعل نهاٌه السطر
ٌتطابق مع ما سبق .
رٌكاردو:أنً أعرف فتاه أخرى تعٌش بالقرب من هنا .
الدوق:دعنا نذهب الى هناك.
رٌكاردو:لكنها لن تدعنا ندخل فً هذا الوقت المتأخر من اللٌل.
الدوق:حتى ولو اخبرتها من انا؟
رٌكاردو:بالطبع سوف ٌكون األمر مختلف.
الدوق:أذا فلندق على الباب.
رٌكاردو:أن أجابتها سوف تأتً بركلتٌن.
(تدخل سٌنتا من أعلى)
سٌنتا:من هناك؟
رٌكاردو:أنا؟
سٌنتا:ومن ٌرٌدنً؟
رٌكاردو :صدٌق لك افتحً؟أن الدوق معً لقد قمت بمدحك كثٌر لدٌه ,وهو ٌرٌد
أن ٌراك .
سٌنتا  :أصـدق انـه مـعك لكـنً ال أصدق انـه ٌرٌـد أن ٌرانً فً مثل هذا الوقت
من اللٌل!هل تعتقد انً ساذجه.
رٌكاردو:لقد جاء متخفٌا كونه نبٌل فلست أكذب علٌك.
سٌنتاٌ:ا رٌكاردو لوأنك أخبرتنً بذلك منذ شهر مضـى لكنت أستطٌع تصدٌق أن
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الدوق ٌدق باب منزلً,أن العالم كله ٌعلم بسمعته فهو ٌعتقد انه هدٌه السماء
للنساء وبناء على هذا ٌنساق وراء عواطفه وٌحٌا حٌاه ذوحرٌه كبٌره ألنه
غٌر متزوج والٌعــتنً بأبنه الغٌر شرعً وورٌثه فٌما بعد أنً ال أرٌــد ان
أتحدث عن المتعوس فٌدرٌكوفهوالٌزال شاب صغٌر,وأنك لو أخبرتنً بأن
الدوق سٌجئ لٌرانً منذ شهر مضً لصدقتك لــكنه األن ٌعد نفسه للـزواج
من كاسندرا ولقد أرسل أبنه بالفعل الى مانتو لٌحضرهــا الى هنا فلن نراه
بعد أذ فً غزواته اللٌلٌه وخاصه فً هذا الشارع فهو األن فً منزله ٌنتظر
وٌستـعد لمــجئ من ستكون زوجته ,وأذا كان الذي معك فٌدرٌكو فلٌس من
الالئق مجٌئه,وأذا كان لدٌك أي نوع من االخالص لسٌدك فال تسئ لسمعته
فأنا على ٌقٌن أن الدوق فً منزله ٌغط فً نومه  ,ومهما قلت لً عنه فأن
ماتقوله هو جمع من األكاذٌب فلعلك بذلك ترٌد أن تفتح باب النقاش مـــعً
واألن سأغلق نافذتً .
الدوق :أي نوع من بٌوت الدعاره هذا أحضرتنً الٌه؟
رٌكاردو:التلومنً ٌاسٌدي ,فأنً أحاول دائما ان أقدم لك أفضل ما لدي ؟
الدوق(:الى فابٌو)أي أعتقاد هذا دفعنا لألعتماد على غبً مثله .
فابٌو :فلتــعتمد علً ٌاسـٌدي فأنك لو أمـرتنً سأقوم بركل الباب الذي على
الٌمٌن.
الدوق  :أو ٌجب علً أن أستمع لمثل هذه األشٌاء.
فابٌو  :فـً الحقٌقه أن رٌكاردو هو المالم أن من ٌرٌد أن ٌعرف أي نوع من
السمعه هو علٌها سواء أكان محبوبا أو مكروه فعلٌه أال ٌســـتمع الـــى
المتزلفٌن المتملقٌن ,و أفضل طرٌقه هً أن ٌذهب الشخص على أقدامه
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أوفً عربته مـتنـكرا لٌـتـثبـت بنـفسه علـى أي شاكله تكـون سمـعته,أن
الكثٌر من الملوك واألباطره قامو بأستعمال هذه الحٌله .
الدوق :أن الرجل الذي ٌعطً الفرصه لنفسه أن ٌنصت لما ٌقوله األخرٌن عنه
فلن ٌسمع اال أشٌاء تسئ الٌه وهؤالء الملوك الذٌن ٌبدون لك حكماء هم
بالنسبه الــً حمقى فالجم الغفٌر من الناس كثٌرا ما ال ٌكـتـرثو بـمعـرفه
الحقائق وأي أنسان ٌضع قناعاته تبعا لما ٌصدروه من أحكـام كمن ٌضع
أصابعه لكً تحترق عندما تجري أفكارهم بما ٌنافً العقل والمنطق فأن
هناك أناسا ساخطٌن ٌرٌدون األنتقام فٌقوموابتلفٌق األشاعات ومــن ثمه
ٌقوم العـامه بأثارتـها حتى تصبح طرفه على لسان الجمٌع .ومثل هؤالء
العامه لوضاعه أوضاعهم ٌمنعون من دخول القصورحٌـث ٌحٌا عظماء
الناس فٌـفضـلون أثـراء حـسدهم الـذي ٌشـعرون بـه بأختـراع األكـاذٌب
والهجوم عن طرٌق األفتراء,أما بالنسبه لً فأرٌد أن أحٌا حٌاتً الطلٌقه
مفضالعلٌها الحٌاه الزوجٌه والسبب انً ارٌد أن ٌكون أبنً الغٌرشرعً
ورٌثً  ,أنه األن فً طرٌقه الى مانتو لٌحضر عروسً الفاتنه كاسندرا
فلقد عزمت ان أضع الماضً وراء ظهري.
فابٌو:بال شك أن الزواج سٌكون عالج
رٌكاردو:وأذا أستمعت لهذا الباب فسوف تجد عالج ألحزانك أٌضا.
الدوق:بالتأكٌد تقصد الموسٌقى .
رٌكاردو:هل تسمع ؟
الدوق:من ٌعٌش هناك؟
رٌكاردو:مدٌر فرقه تمثٌلٌه.
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فابٌو:األفضل فً اٌطالٌا.
الدوق:أن غنائهم غاٌه فً الروعه..وهل ٌقوم بكتابه مسرحٌات جٌده؟
رٌكاردو ٌ :عتمد ذلك على الجمهور فلو قام بالتصفٌق فأن المسرحٌه بـــدٌعه
أما الذٌن لم ٌعجبوا بها فسوف ٌصدرون عالمات أحتجاجهم.
فابٌو:أنهم الٌستطٌعون أرضاء الجمٌع .
الدوقٌ:افـابٌـو بمناسبه زفافً أرجـوك أن تعد أفضل الصاالت وأدعوا أفضل
ممثلً فٌرارا لتسلٌتنا و التدعهم ٌقدمون أعمال جافه بل الحسنه منها.
فابٌو:أعدك بأن أهتم بالموضوع ٌاسٌدي وسوف أنتقً لك هذه المسرحٌات .
الدوق:هل هم ٌتدربوا األن؟
رٌكاردو:أمرأه تتحدث .
الدوق:لعلها أندرولٌن الممثله ذات السمعه الرفٌعه,ذات الذكاءالحاد واألحساس
العمٌق.
صوت من الداخل:مثل هذه األفكار التدعنً أرتاح,مثل هذه الــذاكره محــمله
بالهموم والمجد الضحل التً تحولت الى عذاب تام ,أه لوأستطٌع أن أنسى
هذه األفكار التً تذكرنً بالفرحه التً قتلت,تلك الفرحه التً نتذكرها فً
األوقات السعٌده.
الدوقٌ:الها من أحاسٌس عمٌقه.
فابٌو:لم أجد أروع من هذه الممثله الرائعه ٌاسٌدي.
الدوق:أنً ذاهب ألسترٌح وأنام.
فابٌو:أن الساعه العاشره الٌزال الوقت مبكرا.
الدوق:الٌوجد شئ ٌسرنً.
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رٌكاردو:والحتى هً؟
الدوق:أخشى مماستقوله عنً؟
رٌكاردو:عنك؟ماذا ستقول أذا؟
الدوق:أن المسرح ٌارٌكاردو مرآه لكل أنواع الرجال فنجد به الحــــكٌم والغبـً
الكبٌروالصغٌر,الضعٌف والقوي,اللٌن والشجاع,الطٌب واألمٌر,الحــاكم
والفتاه والعروس والمحب والــزوجه وهؤالء نأخذ منهم درس فً الشرف
والحٌاه.أننا نرى زبائننا هناك الجرئ والطائش ,أنـها خــلــطه مــن الهزل
والجد  ,المأساه و الملهاه  ,لقد شاهـدت من حوارها الكفاٌه التً أعلـمتنً
بنفسً,حتى أصبحت الأرغـب فً معرفه المزٌد فـــالحقٌـقه بـسـٌطه وهً
أن معظم الناس ٌتجاهلون حقٌقه انفسهم.
(ٌخرجون وٌدخل فٌدرٌكو شاب وسٌم ٌرتدي مالبس السفر ٌصطحب
معه خادمه باتان)
باتان :الأعلم ٌاسٌدي أي حادث ألم بك.فلما توقفنا بٌن أشجار الصفصاف هذه؟
ولما أصبحت جذورها وساده لرأسك ؟ بٌنما هناك أشغال هامه تنتظرنا.
فٌدرٌكو:أن حالتً المزاجٌه التسمح بغٌر ذلك أنً أفضل أن أغرق فً أفكاري
الحــزٌنه التـً ال ٌـشاركنً فٌها احد سـواي راقـد تـحت ظـالل هــذه
الشجره مستمتعا بخرٌرالمـاء وعلـى صــفحتها الفضـٌه أرى أنـعـكاس
الصـورالخضراء البارده لألشجار وهـذا عـلـى الـرغم من أنـً مكـلف
بالتحرك على وجه السرعه,أه لو أستـطــٌع أن أجـد مـلجاء أو مــهربا
من هذا الموقف فسوف ٌــتــزوج أبً أنً ولده الوحٌد وبناء على ذلك
علً أن أتحمل تبعات هذا األمر .علً ان أتظـاهر بالسـرور بٌنما قلبً
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مشتغال بالهموم من أجل كل شئ فقدته ,لقد أمرنً والـدي بالذهاب الى
مانتو ألكون فً أنتظار عروسه وفً كل خطوه أخطوها نحوها أشـعر
بمصٌر ممٌت .
باتان :هذا صـحٌح  ,فـأبٌك مستهجن من األصدقاء فهو مدان من جانبهم ومن
أعدائه لسلوكه الشهوانً ولكنه األن سٌتعلق بأهداب الفضٌله وٌتجه الى
حـٌاه الـشرف والـهدوء ومـا من شـئ أفضـل من الزواج ٌجعل األنسان
شـرٌف وهادئ.ذات مره قدم أحد أفراد الشعب المخلصٌن لملـك فرنسا
حصان له صفتٌن ممٌزتٌن وهـــما روحـه النشطه وجماله الفائق ولـقــد
كان أســم الحـصـان البجـعه وشـكله ٌـشبه البـجعه ولـه سـتــره بٌـضـاء
وعرفه أبٌض ٌتموج مثل البحر ,من أعلى أذنه حتى قدمه الرشـٌقه فلقـد
وهبته ٌدالطبٌعه الجمال الخالب والكبرٌاء وهً سجــاٌا تشبه السـجاٌــا
التً ٌقدرها الرجال فً األنـوثه وعلى الرغم من كل ذلـك فـأن الــرجل
المتمرس جٌدا والشجاع ال ٌستطٌع أن ٌمتطً ظهره أو ٌقوده بسهولـــه
ولقد الحظ الملك ان الحصان جمٌل لكنه عنٌد فأمر بـأن ٌقاد الـى كهـف
ٌوجد به أسد ضاري فــواجه الـحصان غضـب األسـد فبدأ هذا الحصان
المتفاخرٌشعربأن شجاعته أندحرت سرٌعا و دب بداخله الخوف وأصبح
مثـل القـنفد ومع الوقت أصبح هادئ وودٌع بحٌث ٌتثنً لـلقزم الـصـغٌـر
قٌادته بسهوله.
فٌدرٌكوٌ :ا باتان أعـرف أن الـزواج هـو العالج الذي سٌغٌر سلوك أبً لكنً
متأكد أنه ٌفهم ما أحس به فلقد كنت أعٌش أكذوبه كبٌره عندما صـدقت
أنً ورٌثه الوحٌد وأنً أعلم أن تلك المـرأه تملك القـدره عـلى تروٌض
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وحشٌه وغطرسه الرجل
فعٌنٌها مثل األسد وامام حملقتها سٌبدوا كالحمل الودٌع فشراسته سـتنتفً
عندما ٌنظر الى ولده حدٌث الوالده ومـن ثـمه ٌـرق قلبه له عـندما ٌربت
الطفل على ذقنه فالـرجل المـتزوج ٌـرعى عائـلته بـحب كبـٌـر ٌفوق حب
الفالح لزراعته وألجل عائلته ٌترك أي عمال فاسد كان ٌفعله من قبل فأي
سعاده أجنٌها أنا من وراء هجرأبً هذه الـسعاده األثـمه أذا أصبـح لـه ولد
غٌري ٌرثـه لـقد أصـبحت مـجرد رسـوله فـعلً ان أحـضر له األسـد الذي
سٌهشمنً
باتانٌ :ا سٌدي أن الرجل الحكٌم عندما ٌصاب بمرض عضال ٌلجئ للصبر
وٌتظـاهر بالرضـا والـسعاده فال ٌـجب أن ٌظـهر بمــــظهر الحاسدٌن
أو المحبٌن لألنتقام.
فٌدرٌكو:هل علً ان أتحمل زوجه أب ؟
باتان :لعلـك ستتعلم كٌف تحبها أولم تعانً من قبل لوجود نساء كثٌرات فً
حٌاه أبٌك كل لٌله  ,األن ستكون هناك واحده فقط وانها لسٌده عظٌمه.
فٌدرٌكو:أنً أسمع أصوات .ماهذا.
باتان:هناك أناس على ضفه النهر.
فٌدرٌكو:أنهم نسوه سوف أذهب وأرى ماهً مشكلتهم.
باتان:كال أنتظر.
فٌدرٌكوٌ:الك من جبان ٌا باتان لعلهم ٌحتاجون بعض المساعده (ٌذهب)
باتان:أن تجنب طرٌق المخاطر الشجاعه الحقٌقٌهٌ.ا لٌسٌدو والبانو وفلوروا.
(ٌدخل لسٌدو و البانو وفلورا)
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لٌسندوا:أن الكونت ٌنادي.
باتان:أٌن فٌدرٌكو؟
فلورو:هل ٌرٌد ان نحضر حبل ؟
باتان  :لقد سـمع أمـرأه تـصٌح فـذهـب لٌرى األمر أدعو األخرٌن وانً ذاهب
ألتبعهٌ(.ذهب)
البانو :هناك شئ ما.
فلورو:أنك على صواب ,هناك شخصا ما قادم من النهر.
لٌسندوٌ :بـدوا أن فـٌدرٌكو لدٌه مٌال كبٌر ألطاعه أمه الجدٌده فهـو فً الـطرٌق
ألحضارها.
(ٌدخل فٌدرٌكو حامال كاسندرا على ذراعه)
فٌدرٌكو :أن ذراعً لٌتشرف بحملك الى هذا المكان األمن .
كاسندرا :أشكرك كثٌر فأنك مهذب.
فٌدرٌكو:وأنا شاكر للحظ الطٌب الذي أحضرنً لهذه الغابه بعدما كنت أسٌر فً
طرٌق ممل.
كاسندرا:من ٌكون هؤالء ٌاسٌدي؟
فٌدرٌكو:خدمً ومسافرٌن معً التخشٌهم ٌاسٌدتً فأنهم جمٌعا تحت خدمتك .
(ٌدخل باتان ٌحمل لوكرٌس خادمه كاسندرا على ذراعٌه)
لوكرٌس:الى أٌن تأخذنً ٌاسٌدي؟
باتان:الى أٌن؟لمكان خالً من رمل النهر حٌث الٌوجد هناك خطر من الغرق
لقد كان األمر كله مكٌده فالـنـهر مـد ذراعـٌه وقلب العربه لكً ٌمسـكك
معتقد أنك حورٌه ولو لم أكن قرٌبا منك لسحبك البحر للداخل بكل تأكٌد.
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فٌدرٌكو :سٌدتً لكً أتحدث الٌك بلغه األحترام التً تناسب مركزك أخبرٌنً
من انت؟
كاسندرا:أنه مامن شئ ٌدعو أن أخفً أسمً أنً كاسندرا ٌاسٌدي وأبنه دوق
مانتو وقرٌبا دوقه فٌرارا.
فٌدرٌكو :ولماذا انت بمفردك ٌا سٌدتً؟
كاسندرا :لست وحـدي ,فالـسـفر بمـفردي خـطرا كبٌر فأنك لو نظرت خلفً
ستجد المركٌز جونزاج.ببساطه كنت أرغب فً قضاء بعض الوقت
فً المساء بمفردي ألستجم على ضفه النهر فاألشجار هناك كثٌفـــه
والهواء بارد لكن الحظ اراد ن ٌلعب بً فغرقت العربه فً الطٌن ثم
جئت أنت ألنقاذي.لكن أخبرنً من أنت ٌاسٌدي؟ أن هٌـئتك تدل على
علـى نبل ورفعه مركزك وتشهد بذلك شجاعتك  ,ومثل المساعده التً
أسدٌتها لً جدٌره بثناء عظٌم فأنا وأبً ,المركٌز مدٌنٌن لك.
فٌدرٌكو :قبل أن أخبرك من أنا ٌاسٌدتً أرجوك دعٌنً أقبل ٌدك .
كاسندرا :او تنحنً لً؟ أي سخفا هذا فً الواقع !بل انا من تكون مدٌنه لك .
فٌدرٌكو :هذا شئ طبٌعً ٌ ,اسٌدتً  ,فأنا ولدك.
كاسندرا  :أه...لقـد كـنت غبٌه فلم أخمن هذه الحقٌقه فمن باألحرى ٌستطٌع
أنقاذي من هذا المأزق؟ دعنً أعانقك.
فٌدرٌكو:هذا شرف كبٌر ٌكفً أن أقبل ٌدٌك.
كاسندرا:أنً مدٌنه لك بحٌاتً.
فٌدرٌكو:أن روحً ملك ٌمٌنكٌ(.نشغلون فً حدٌث جانبً)
باتان :لقد وجدناها مصادفه ولم ٌعد هناك حاجه للذهاب الى مانتو واألن أود
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معرفه هل أنـت سـٌده ذات رفعه أو سٌده عادٌه لكً أنتقً اللغه التً
أستطٌع أن أتحدث بها الٌك.
لوكرٌس  :الحقٌـقه هـً أنً أخدم سٌدتً منذ أن كنت صغٌره وأساعدها فـً
ارتداء وخلع المالبس فال تسطٌع بعد أن تسمٌنً سٌده بل تسطٌع
القول انً فً أنتظار ان أكون سٌده.
باتان:أذا فأن لدٌك مسئولٌات عده؟
لوكرٌس:كال.
باتان :هـذا ٌـعنً أنـك الزلـت فً األنتظار ,أعرف بعض النبالء لدٌهم فتٌات
مثلك من الصعب أن نقول هل هم فتٌات أم فتٌات عجائز مأسمك؟.
لوكرٌس:لوكرٌس:
باتان :ماذا ؟ هل أنت من روما ؟
لوكرٌس:بل من مانتو.
باتان  :شكرا لك! ففً كل وقت أسمع قصتها ٌمتلئ رأسً بأفكارعن العفاف
وأخرى عن تطهٌر األلم.أولم تقابلً من قبل ترقوٌن؟
لوكرٌس:من؟
باتان :ماذا ستفعلً أذا قابلته ؟
لوكرٌس :هل أنت متزوج ؟
باتان :لماذا تسألً؟
لوكرٌس :فلو كنت متزوج فأرٌد أن أسأل زوجتك هل تعتقد أنك بكامل قواك
العقلٌه أم ال؟
باتان :التقلقً فلست ترقوٌن اال تعرفً من أنا؟
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لوكرٌس:لٌس لدي أي فكره.
باتان  :شئ ال أستطٌع تصوره كٌف لم تسمع عن باتان فً مانتو؟
لوكرٌس:ماذا هل أنت مشهور؟ أعتقد أنك أحد هؤالء األغبٌاء اللذٌن ٌعتقدون
أنهم مشهورٌن,بٌنما فً الواقع لم ٌسمع أحد عنهم.
باتان  :تعالً هنا ! لست واحد من هؤالء ولست ممن ٌحقد على فضالءالناس
لقد كنت أمزح فقط ٌالوكرٌس,ولست متغطرس أو مغرور بل شخصا
ٌتوق أن ٌعرفه النـاس و ٌحتفى به بٌن رجال األداب والفنون فالشهره
بٌن جمع من الجهالء لٌست بالشهره الحقٌقٌه,فالبسطاء ٌمكن أن ٌروا
فً شخص قــلٌل أهمٌه شهره كبٌره.فالحصاد ٌتم عن طرٌق األغبٌاء
حتى ولو كانت البذور ردٌئه.
(ٌعلو صوت كاسندرا)
كاسندرا:الأستطٌع أن أعبرعما بداخلً أتجاه لقائً بك األن لكن ما أستطٌع
قوله أن كل ما سـمعـته قد تهاوى أمام الحقـٌقه الماثله أمامً .فـأن
الحدٌث والفعل ٌكشفان عن صفاتك وأفعالك الرائعه ٌاسٌدي وٌابنـً
فروحــا نبٌله تسكن جسدك  .لقد كنت محظوظه برغم سوء حظً
الذي قادنــً الى هذا الطرٌق حٌث تعرفت علٌك فبعدالظالم والرٌح
الــلذان جرفانً الى البحر أتً الضوء مشرقا أكثر من ذي قبل فـلقد
كنا أنا واللٌل والبحر والنهر وعـربتً فً أرتباك وحٌره كبٌره حٌث
كنت ربان فً حاجه الى نجمك الالمع لٌهدٌـنً فً الظالم ومنذ تلك
اللحظه سوف أكون أم لـك ٌا فٌـدرٌـكو وعلٌك ان تبادلنً األحـترام
كأي ولد عزٌز على أمه وأمـل ان تمـلئ قلبـً بالكثـٌر مـن الـسعاده
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فسوف تكون فً مقام األبن عندما أصبح دوقه فٌرارا.
فٌدرٌكو :سٌدتً ٌا رائعه الجمال الأعرف كٌف أجٌبك فالمدٌح الكثٌرال ٌفً
بماأرٌد ان أقوله ففً أعتقادي ان والدي قسم وجودي الى شقٌن اوال
أصلً العائدالٌه وأقصد بذلك لحمً ودمً وثانٌا روحً المخوله لك
وألجلها ولدت من جدٌد,فعلى الرغم من أن هللا هو من ٌمنح الروح
لألنسان لكنً ال أعلم اٌن تسـكن روحً حتـى األن وعـندما رأٌـتك
أعدتٌها الً  ,وبـجانب ذلك فـأنك فـً مقـام أمـً وعلى هذا فالجزء
األكبرمنً قد ولد الٌوم فعلى الرغم من ان األله هومن وهب الروح
الـــروح الً فـــــلم أحس بأسـتقرارهـا بداخـلً أال بعد رؤٌـتك فلقد
أوجـدتنً من جدٌد فحٌاتً كانت بالروح.ومدمت أبنك فأنا أول ولٌد
ٌرجـوه الدوق منك والعجـب فً ذلك فالشمس توجد فً السماء منذ
االف األعوام لكنها تولد من جدٌد كل صباح.
(ٌدخل المركٌز جونزاج و رٌتلو والخدم)
رٌتلو:ال أستطٌع ان أعرف أٌن هم .ولكنً تركتهم هنا.
المركٌز:أن ٌصل هذا السٌد الذي أخبرتنً به لٌنقذها فذالك من سوء الحظ.
رٌتلو :لقـد امـرتنً ان اتـركها ,فلقد كانت تعتقد أن قدمــٌها عـندما تداعب
المجرى السعٌد تستطٌع ان تحوله الى ثلج .لقد كنت اقف على مسافه
لٌست بعٌده وعلى الرغم من انً اسرعت الى الصراخ الذي سمعته
فلم أستطع الوصول الٌها وعنـدما وصـلت شـاهـدت هذاالسٌد ٌحملها
على ذراعه الى مكان أمن ,وبعد أذ شاهدتهم فً مأمن على هذه الضفه
فقمت بتركهم وجئت ألخبرك باألمر.
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المركٌز:أن العربه نصفها مملؤ بالماء والنصف األخر بالرمل ومامن أحد
بداخلها.
كاسندرا:هاهم قد أتوا أفراد حاشٌتً .
المركٌز :سٌدتً.
كاسندرا:المركٌز.
المركٌز  :كـنا فً كدر عــظٌم حتى رأٌناك فً أمن و أنً أشكر هللا على
سالمتك ٌاسٌدتً.
كاسندرا:وبعد هللا فلتشكر هذا السٌد الذي حملنً بكل أدب ولطف وأنقذنً
من الغرق.
المركٌز:سٌدي الكونت مـا من أحد أفضـل مـنك ٌسـتطٌع أن ٌسـاعد هـذه
السٌده التً سوف تكون عما قرٌب أمك .
فٌدرٌكو:سٌدي المركٌز أود أن أكون مثل جوبٌتٌر نفسه وأتحول الى ملك
الطٌور الصقر وأجرؤ على حرق أجنـحتً بالـقرب من الـشمس
مقلدا الجرئ فاٌثون وأمسكها بمخالبً بأحكام واطٌر معها الى
حٌث ٌنتظر والدي لتستقر الى جانبه برقه .
المركٌز  :سـٌدي أن كاسـندرا مدٌنه لك بدٌن دائم األمتنان وعلى هذا فلن
ٌسـتطٌع أن ٌتحدث أحـدا عن هذه الخـالفات بـٌن زوجـه األب
وأبن الــزوج  ,فهذا الحادث سوف ٌتردد ذكره فً جمٌع أنحاء
أٌطالٌا (كاسـندرا ولـوكرٌس تتحـدثان سوٌا و ٌـتحدث البـاقون
أٌضا)
كاسندرا:مارأٌك ٌا لوكرٌس فً فٌدرٌكو ؟

20

لوكرٌس :أرجو أن تأذنً لً ٌا سٌدتً ألعطٌك رأي .
كاسندرا:أنً أتوقع ما ترٌد قوله .
لوكرٌس:أعتقد.
كاسندرا :ماذا؟
لوكرٌس:أنه لو تغٌرت األدوار وأصبح هو مكان والده ستكونً أسعد.
كاسندرا:لعلك على صواب ٌا لوكرٌس أن الحظ ٌعاندنً,فلو ذهبت الى
مانتو وحاولت تلفٌق قصص لوالدي فأنه من المحتمل أن ٌقتلـــنً
فغبائـً سـوف ٌصبح عما قرٌب موضوع ٌلوك به األفواه التافهه
فً أٌطالٌا أضافه الى ذلك فأن أمر زواجً من فٌدرٌكو سٌـتـعقد
أكثر ,أن الدوق ٌنتظرنً فً فٌرارا وهانحن متوجهون الٌه األن
وهذا على الرغم من سماعً عـن حٌاته المتقلبه التً فً الحقٌقه
مصدر أزعاج وقلق ألي زوجه .
المركٌز :لقـد حضر الباقون من جماعتنا هٌا فلنغادر هذا المكان فأنها
غابه خطره ٌارٌتلو فلتسرع انت الى فٌرار ولتخبر الدوق بهذا
الـلقاء السعٌد وذلـك أن لـم تـكن األشـاعات قد سبـقتنا فعال الى
هناك فأن األخبار الطٌبه أقل أنتشار من السٌئه  ,هٌا ٌاسٌدتً.
(ٌأخذ المركٌز كاسندرا من ٌدها – ٌقف باتان وفٌدرٌكو بمفردهم)
باتان:أن أمر هذه الدوقه لعجٌب!
فٌدرٌكو:ما رأٌك فٌها؟
باتان :أنها مثل زهره الزئبق,فعند طلوع الفجر ٌغمس سداله ,متوسال
أن تمتصه الزهره فً تبادال جمٌل لحبوب اللقاح الذهبٌه والندى
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اللؤلؤي وهذاما ٌدفعنً القول أنها فتاه جمٌله.لقد ذهبت األن الى
عربتها انك والتستطٌع أن تدعها تتأخر أكثر من ذلك وأنــً لدي
أشٌاء أخرى أرٌد أن أقولها لك .
فٌدرٌكو :ال تزٌد ٌا باتـان حول هذا الموضوع ,فــعٌونك ذات النظر
الثاقب تدرك األفكار المظلمه بداخل روحً وضعف وخداع
شهٌتً .
باتان :اولٌس من الصحٌح أن تكون لك ٌاسٌدي زهره القرنفل تلك؟
هذا الحب البرتقالً األزدهار؟هذه التٌنه الجمٌله الشهٌه مـثل
السكرتلك الهٌلٌن هذه الفٌنوس  ,لماذا ٌحـدث ان تعطى تـلك
لمثل هذا؟
فٌدرٌكو :دعـنا نـذهب خوفا من أن تـحوم الشبهه حولنا فأنا فقط أبن
زوجها.
(ٌخرجانٌ ,دخل الدوق وأورورا أبنه أخٌه)
الدوق :لوصح ماقله الخدم ,أن فٌدرٌكو قد غادر مبكرا فسوف ٌقابلها
فً الطرٌق.
أورورا  :أعـتقـد أنه كان عـلى خطئ ٌاسٌدي لتأخره كثٌرا فبٌنما كنا
نسـتلم األخبـار كان قد تحرك للتو ومن المؤكد أنه ٌحرسها
قادم من مانتو.
الدوق  :أنً عـلى أقتـناع أن أحزانه سببت مثل هذه الخشونه فالصـبً
ظل لوقت طوٌل ٌعتقد أنه ورٌث أقطـاعٌتً الوحٌد فهو ولدي
الذي أحبه وبٌنما أنا مقدم على حٌاه جدٌده ٌعتقد انً أسئ الـٌه
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بهذا الزواج,لكن الحقٌقه أن رعٌتً هم المالمٌن فلقد أجبرونً
على الـزواج ومـن ثـمه أسـاؤ الٌه بـالرغم مـن انـهم ٌـعتـبروه
سـٌـدهم وهــذا مـا أوقـع الـرعـب لـدى الـعـدٌد من اقاربً فهم
ٌعتـبرون انـفسهم ورثـتً ولهم الحق فٌـما امـلك  ,ولو أنـكرت
ذلـك فأن أقـاربً عـلى أستعداد تام أن ٌـخربوا أمـالكً بـالنار
والسٌف,أن رعـٌتً هـم من ٌعـانوا حـقا من ذلك فأصبح الخٌار
الوحٌد المتاح لً هو الزواج.
أورورا  :أنـك غٌرمـالم ٌاسٌدي فالخطئ الحقٌقً ٌكمن بوضوح فً
الحظ ,على أي حال أن الكونت لدٌه حس جٌد فـأنا مؤمـنه
أنه لو درب نفسه على الصبر سٌـجد أن المشكـله قـد حلت
من تلقاء نفسها ,وأذا كانت لدي الشجاعه ٌاسٌدي لعرضت
علٌك العالج الذي سٌرٌحك من عناء مــشاعرك وٌــــعالج
معه قلقه,ولتغفر لً جرائتً التً ابدٌها األن فأخالصً لك
ٌلهمنً بقول هذه األشٌاء كما ٌتـطلبه الشـرف ,فأنا ٌاسٌدي
ابنه أخٌك الوحـٌده التـً عانـت وهـً صغٌره من األنكسار
وموت أبٌها وأصبحت مثل برعم زهره الصفصاف الـــذي
ذبل برٌح الشمال البارده وأنفـاسها الثلـجٌـه وبـعد أذ فـقـدت
أمً وأخذتنً أنت الً منزلك ولم تعد لً فقط األب بل خٌط
ذهبً نفٌس ومساعدي فً أن أجد طرٌقً خالل هذه المتاهه
المعقده  ,وهـا أنــت األن تمنحنً أبنك أخً وأبن عمً الذي
أحبه من كل بد وٌبادلنً أٌضا الحب أن حٌاتنا واحده ذوقلب
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واحـد وســوف ٌرتبـط كالنـا بـنفس النغـمه الواحـده فــزواجنا
سٌجعلنا متالزمان فما من شئ ٌستطٌع أن ٌفصـلنا اال المــوت
أن المسكٌن والدي ترك لً أرث كافً ٌجـعلنـً أعتقـد أنه مـا
من أحد فً أٌطالٌا أوأسبانٌا أو فً فالندرس سٌكون زوجا لً
أفضل من فٌدرٌكو ولن ٌسبب أرثه فً المستقبل أي قلـق فـأن
أرثً كافً لٌحرره من هذه الهموم  ,واألن أخبرنً ٌاسٌدي
هل أسدٌت نصٌحه طٌبه؟
الدوق:دعٌنً أعانقك ٌابنٌتً فأنك ضوء النهارالساطع الذي ٌحول لٌلً
المظلم الى ضوء المع والفجر الذي ٌـقدم لـً العالج والشـمـس
التً تساعدنً على الرؤٌه مثل الزجاج الشفاف وأشهد ان هـذا
الزواج سوف ٌكون رائع فأنكما متساوٌـٌن فً كل شئ .ففٌرار
ستحٌا فً أحتفال سعٌد .
أوروراٌ:اسٌدي ,أن الكلمات تعجز عن شكرك .
(ٌدخل باتان)
باتان:أٌها الدوق العظٌم ٌجب على رفعتك أن توجه الشــكر بالتساوي
الى الرٌح والً ألجل األخبارالسعٌده التً حملناها فلست أعرف
أٌا منا سبق األخر هل أنا الذي أمتطً ظهرها أو هً التً كانت
تـسرع فـــً تحرٌك قدمً ألحضـاراألخبارالـساره الـمعلنه عـن
مقدم الدوقه الجمٌله الى هنا.أن التارٌـخ سٌـذكر فـً ٌـوم مـا أن
عربه الدوقه سقطت فً المجرى وأن سٌدي فٌدرٌكو قام بأنقاذها
والداعً للقلق ٌاسٌدي فلقد قام فٌدرٌكوبأخـراص الغوغاء الذٌن

24

ٌثرثرون بأن زوجه األب وأبن الزوج لن ٌكونوا أبدا عـلى وفاق
وهاهم متجهون الى الوطن سوٌا سعداء كما لوكانوا حقاأم وأبـن.
الدوقٌ:اباتان أشكرك شكرا كبٌر ألجل هذه األخبارالسعٌده وذلك لٌس
فقط لعالقه الموده التً تولدت بٌنهم لكن ألن الكونت فٌدرٌكو قد
ظهرت علٌه عالمـات السعاده وهذا النبــأ ٌؤخذ على محمل الجد
أنً أبتهل الى هللا الن فٌدرٌكو ٌعامل كاسـندرا المــعامله الالئــقه
ٌاباتان أصدقنً القول هل أنطبع بداخله أحترامه لها؟
باتان:نعم ٌاسٌدي .
اورورا :وهل من أنباء لً ٌاباتان أٌضا؟
باتان :أه ٌاأورورا ٌـــا ذات األسم سماوي ! أنك تشعلً بداخلً أشعار
الصباح.ماذا ترٌدي منً؟
أورورا :أرٌد أن أعرف مدى جمال كاسندرا؟
باتان:أن هذا سؤال ال ٌوجه الً  ,فٌجب ان ٌوجه للدوق,عموما أننا
على معرفه تامـه بالشهره التً تحٌط بجمالها و لــننتظر فأنها
على األبواب وتستطٌعً أن تعرف كل شئ بنفسك .
الدوقٌ:اباتان فلتأخذ هذه القالده هدٌه منً .
(ٌدخل الجمٌع فً أبهه وبهاء :رٌتلو والمركٌز و جونزاج
وفٌدرٌكو وكاسندرا و لوكرٌس)
فٌدرٌكو :سٌــدتً أن هذه الـساحه ملٌئه بالزهورالتً تستحقٌها فــلعل
الـدوق ٌرٌد أن ٌقابــلك بكل مظاهر األحتفال التً تناسبـــك
وعلى الرغم من أن كل فـٌرارا تـستعد لـدخولك كـالفاتـــحٌن
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قد ٌبدو ذلك فً نظرك شئ بسٌط لكنها بالنسبه ألٌطالٌا كلها
شئ بهٌج.
كاسندرا:أنً أعترف ٌافٌدرٌكو أن أنعدام أي تحٌه أو ترحٌب ٌزعجنً.
فٌدرٌكو :دعٌنً أشرح لك السبب...أنظري هاهو قد أتى الدوق ومعه
أورورا .
الدوق  :أٌتها الرائعه كاسندرا ٌا سـٌـده روحـً ومقاطـعتً أرجـو أن
تمنحك السماء حٌاه سعٌده فوجودك معً سٌمنح اسرتنا عظٌم
الشرف بتفضلك أن تكونً زوجتً.
كاسندرا:أن خدمتً لك هً كل ماأبتغً فصٌتك الواسع سٌمنح الرفعه
لعائلتً وأنً أرجـو أن تكون طبٌعتً مؤهله لما تستحقه منك
الدوق:عزٌزي المركٌزدعنً أعانقك فأنا مدٌن لك كونك منحتنً تلك
الهدٌه .
المركٌز  :أنً ســعٌد ألنـً لعـبت دورا فً نـشر هذا األتحاد الـسعٌد
الذي أرجوا أن ٌمتد الى ما بعد األحتفال.
أورورا :كاسندرا دعٌنً أعرفك بنفسً ,أنا أورورا.
كاسندرا :من بٌن كل الهداٌا التً منحنً أٌاها القدر ستكون صداقتك
أفضل الهداٌا.
أوروراٌ:مكنك األعتماد علً فً أي مهمه ولترتٌب األمورفأن دوق
فٌرارا محظوظ لزواجه منك,فمستقبله سٌكون باهر.
كاسندرا:أن أستقبالً بهذه الحفاوه والكرم ٌدل على أننً سأنجزهنـا
مهام عظٌمه .
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الدوق:أن جلوسك ٌاسٌدتً معنا سوف ٌدفعهم ألظهارالطاعه الالئقه
بك .
كاسندرا :أشكرك.
(الدوق وكاسندرا والمركٌز وأورورا ٌجلسون تحت قبه)
كاسندراٌ:ا فٌدرٌكو هل لك أن تجلس معنا ؟
الدوق :أن الصبً ٌصر أوال على تقبٌل ٌدٌك .
كاسندرا:أن هذه سذاجه تامه أو ٌجب أن أقبل مثل ذلك؟
فٌدرٌكو:أذا أنكرت ماأقوم به فأنك تهٌنً حبً وتسخري من رغبتً
الحقٌقٌه فً الطاعه .
كاسندرا:لكن هذا.
فٌدرٌكو:أعطنً ٌدك.
كاسندرا:أن هذ غباء.
فٌدرٌكو :بل هذا دلٌل على أن كل شئ ترغبٌه هو أمر بالنســبه لـً
وأنا أقبل ٌدك ثالثه مرات فً الٌوم أوال كونً من خدمـك
المطعٌن  ,فلطلما كنت حـٌا علً أن أكون النموذج األمثل
لجمٌع الرعاٌا  ,ثـانٌا ألن الدوق هو والدي وسٌدي الـذي
أجله وأحترمه وثالثا لرغبتً الحقٌقٌه ألظهار طاعتً لك
أمام الرعٌه.

كاسندرا :تعال ٌا فٌدرٌكو وأنهض لكً أعانقك .
الدوق :أن الصبً ٌقدم أدله رشده.
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المركٌز:أٌتها الرائعه الجمال أوروراأن كل شئ سمعته عنك أوحـى
لً بهٌئتك الجمٌله  ,ولعـله من حظً السعٌد أن أجد نفسً
بالقرب منك ,فمنذ أن تملكنً رغبه قوٌه لرؤٌاك ,أقسمت
أن أضع حٌاتً رهن خدمه جمالك.
أورورا  :عزٌزي أن مدٌحك شئ نفٌس وخاصه عندما ٌصدر من
شخصا ٌـدوي أسمه فً ربوع أٌطالٌا كــلها لــما تـســدٌه
للدوله من خدمات عسكرٌه,وها أنت األن أصبحت واحد
من رجال البالط.
المركٌز:أن مدٌحك لً أعزمدح لدي.ومنذ األن سوف أسمً نفسً
فارس أورورا,ورضاك عنً سٌجعلنً أتكفل بكل أحتفاالت
فٌرارا عـن كـل سادتـها  ,وفـً النـهاٌه أكـررشــــكري لك
ٌاسٌدتً الكرٌمه.
الدوق:لقد حان الوقت لكً نرتاح ٌا كاسندرا فأن أخذنا وقتا طــوٌل
فً التحٌه سٌجعلنا نكررنفس الخطئ الذي حدث فً الماضً
مع أزواج أخرٌن  ,فالتسمحوا أن ٌــقول أحد العـــــامه هذا
الزوج مغفال جدٌد.

(ٌخرج الجمٌع ٌتبعهم صخب أحتفالً)
فٌدرٌكو :غباء – صوره وحشٌه.
باتان :عن أي غباء تتحدث ٌاسٌدي ؟ما األمر؟
فٌدرٌكوٌ :اال غباء الرجل الذي قال ان الحٌاه حلم وأن أفعال الناس
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لٌست اال خٌال  ,وذلك لٌس فقط فً نومنا لكن فً ٌفظتنا
فالخٌال ٌحلق أٌضا وراء حدود العقل.
باتان:أتفق معك فً ذلك فأحٌانا عندما اكون وسط مجموعه من الساده
أجد نفسً فجاءه فً أمس الحاجه ألن أضــرب أحدهم أو أقبض
على رقبه واحد منهم,وأحٌانا أخرى عندما أكون فً شرفه ماأجد
لدي رغبه ملحه أن أنهً حٌاتً والقً بنفسً.وعندما أذهب الى
الكنٌسه أثناء األحتفال أشعر برغبه ماسه ألن أصٌح عالٌا وأقول
للكاهن أن ما تقوله قد حفظته عن ظهر قلب أوأن أنفجر ضاحكا
وأنا أسٌر فً جنازه أو أن أهمس فً وجه العب الـورق:أنك لن
لن تفوز أبدا.
فٌدرٌكو :أسـأل السـماء أن تحمٌنً من مثل هذه األفكار واال أحلم بها
فحتى فً ٌقظتً ترفـض أن تتــركنً فــهً تدفعنً أن أفكر
فٌها وٌتملكنً الشوق الى هذه االفكار.بوضوح أنها اشٌاءمن
وحً الجنون.
باتان  :أعـــتقد أنـه مـن األفضـل أن تخبرنً بماهٌه الموضوع تفضل
ٌاسٌدي وأعترف:
فٌدرٌكو:الشئ أفكار بدون أفعال تطٌر فً الهواء فال تستطٌع أن تقول
أنً أخفً نوع ما من األفكار.
باتان:من األفضل ٌاسٌدي أن تعرف أنك لن تستغبانً فهناك سر تخفٌه
فٌدرٌكو :أعتقد أن السماء ٌجب أن تتوهج بالزهور والنجوم تزدهر فً
فً الحدائق قبل أن تخمن شئ .
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باتان  :هل تعتقد ذلك ٌا سٌدي ؟ حســـــنا دعنـا نرى هل أنت على حق
فأنا على ٌقٌن أنك تحـب زوجه والدك  ,وأننا لو جمـعنا أثنٌن مع
أثنٌن ٌساوي....
فٌدرٌكو :كال التزٌد !فأنك لو صدقت فهل أكون أنا مالم؟ فأن أفكارنا
على األقل الٌحدها قٌود.
باتان:بال قٌود...نعم ٌاسٌدي فاألنسان ٌستطٌع أن ٌرى أفكاره واضحه
جلٌه مثل المرآه
فٌدرٌكو :أن والدي أسعد الرجال .
باتان :فلتكررما قلته.
فٌدرٌكو:أنا أحسده  ,لقد جعل ما أفكر فٌه مستحٌل.
باتان:هذا حقٌقً فأنها أكثرمناسبه لك أنك على حق فً
حسدك له.
فٌدرٌكو:ال تقولها ٌاباتان فأن حبً مكتوبا علٌه الموت  ,فأن تغٌر من
أبٌك شئ مستحٌل.
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الفصل الثانً
(تدخل كاسندرا ولوكرٌس)
لوكرٌس:لقد أدهشتنً رفعتك
كاسندرا :ماقصدك بهذا اللقب؟
لوكرٌس:أنً أدعوك بلقبك هذا لما ٌتطلبه رفعه مركزك ٌاسٌدتً.
كاسندرا:لكنً لست سعٌده ٌا لوكرٌس وأشعرأنً لست أهل لهذا التقدٌر.
ٌالٌتنً كنت فالحه ملزمه أن أستٌقظ فً الصباح وأجد بجانبً
قروي فهذا أفضل من أرتداء اللـون القـرمزي الفاخر والذهب
وأستخـفاف سٌدي العظٌم  ,أنً أتمنى لوكنت من أسره بـسٌطه
حتى أجد الرجل الذي ٌصوننً وفً نفس الوقت ٌقدرنً التقدٌر
المناسب فهناك أٌضا راحه كبٌره فً الحٌاه الفقٌره مثلمـا توجد
فً حٌاه األسر الملــكٌه الرفــٌعه فجـمٌع مشـاعر الحب تتشـابه
عنـدما ٌحل اللٌل مهما أختلف أصل األنسان  ,أن الشــمس التً
مـع كل فجر تتدفق خالل زجاج الـنافذه لن تجد رجل وزوجتــه
ٌتعانقان فً سعاده وأن كانوا فً قصـر ٌرقدون فً سـالم أكـثـر
من زوجٌن مترابطٌن سعٌدٌن فً روح واحده ٌظهران خــالل
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شق حائط بٌتهم الخشن ٌ ,الها من زوجه سعٌده التً ال تـعرف
أحتقار الرجل النبٌل فعندما ٌأتً الصباح تكون واثقه أن حـب
زوجها لن ٌتغٌرأبدا ٌا لها من فتاه سعٌده تلك التً تستطٌع أن
تغسل فً النهــر بال معاناه وعندما تجفف وجهها تعرف جٌدا
أنها لن تبكً دموعها بعٌد طالما أن زوجها ٌحبها,لقد أحاطنً
بذراعه مره واحده خالل شهر واحد بأكمله  ,ومنذ ذلك الوقت
لم أنعم االبأزدراءه,واألن لمن أشكوا المً.لقد أخبرنً الجمٌع
عن أسلوب حٌاته التً الٌمكن أصالحها أن الرجل الذي ٌحٌا
كما ٌحـلوا لـــــه ال ٌأتً المنزل اال قبـل الفـجر فمن ٌستطــٌع
منعه ,بل أنه ٌنسى تماما أنه متزوج وٌعامل أمرأه نبٌله بمـثل
هذا األحتقار  ,أن الدوق ٌعتبرنً زوجه جــدٌره بـأن توضـع
كتذكار ٌزٌن به منزله كما لو كنت قطعه من أثاث كالمنضـده
أو مـكتب فً غرفه أستقبال الضٌوف ,أنً ال أستطٌع ان أقـبل
بهذا العرف ,أنً ال أستطٌع ان أصدق بسهوله أن الرجل الذي
ٌحـب زوجتـه ٌسـتخدم هـذا الـنهـج لتـدمٌر الزوجـه وسعادتـها
فالمرأه األصٌله تكون فً حاجه مــــاسه ألن تكون زوجه وام
ولٌس قطعه من أثاثٌ,اله زوج جحود ٌسئ الى بما فٌه الكفاٌه
وذلك حتى لو ٌهٌننً بطرٌقه مباشره.
لوكرٌس:أن كلماتك تملئنً بالتعجب والشفقه فأنك تشعرٌن بأمتعاض
كبٌر لمــا ٌقوم به من مواقف معك فما من أحـد ٌـستطٌع أن
ٌتصور أن ٌهجر الدوق فراشه بعد ان تزوج مـــباشره فعلى
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األقل ٌجب أن ٌخدمك وٌقدرك فربما لو كان شـــاب صـغٌر
ألستـطـعتـً أن تـتـفهمً أنـه ٌرٌـد أن تشـــعري بالغـٌره
ومن ثمه ٌتظاهربعدم شوقه الٌك وٌمتدح بعض الفتٌات التً
رأهم فً ٌوم مضى فٌزٌدك غٌره ,وٌزٌد حبك له  ,لكن هل
أستخدم زوجك مثل هذه الحٌل من قبل؟وهل كتبت لوالدك
تتحدث له عن أحزانك؟
كاسندرا :كال فأن عٌنً فقط هً المطلعه على أحزانً .
لوكرٌس:أذا قمت بالحكم على هذا الموضوع شرعا وبكل مأوتً من
العدل فالٌوجد ولو مقدارصغٌرمن شك أنك والكونت سوف
تشكالن أفضل زوجٌن على المدى البعٌد فلو كنت تزوجتٌه
لكنتما منحـتم أبن ٌرث دوله الدوق  ,وهـــذا ما أفسد فرحه
الكونت.
كاسندره :أذا فهو الٌزال حاسداعلى مكانتً ٌالوكرٌس,والٌزال حزٌن
من أمكانٌه أن أنجب له أخ .ولكنه لو كان نادم على وجودي
هنا فأن ندمه أقل بكثٌر من ندمً(.تخرج كاسندرا و اورورا)
(ٌدخل الدوق وفٌدرٌكو وباتان)
الدوقٌ:افٌدرٌكواطالما أن حزنك هذا سببه زواجً فلن ألقً أعتبارا له
فٌدرٌكو:سٌدي اذا كان هذا حقٌقً فسوف ٌكون جنون من جانبً فأنــا
على ٌقٌن أن حبك لً لن ٌتأثر بأي شئ ولو ألمنً زواجك كما
تظن فسأبذل قصارى جهدي ألخفاء حزنً .
الدوق :أن أطــباء فٌرارا قد أستشاروا نظرائهم فً مانتو وتعجـبوا مــن
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الحزن الذي سبب مرضك وخمنوا وأنً لمتفق معهم أن الــزواج
هوالعالج المصمم للتهدئه والراحه من المرض المصاحب للحزن
العمٌق.
فٌدرٌكو:أنهم ٌعاملوننً كما لو كنت فتاه صغٌره ولو كان األمر كذلك
لكنت تأثرت ,لكن رجل فً مثل عمري وظروفً لن ٌكون هذا
عالجه .
(تدخل كاسندرا ولوكرٌس)
كاسندرا:اوالترٌن ؟ أن الدوق ٌتجاهلنً حتى هذه اللحظه,أنا الأحتمل
عدم لباقته .
لوكرٌس:كٌف تلومٌه؟ لعله لم ٌرك ٌاسٌدتً .
كاسندرا:هذا هو عذره,أنه ٌزٌد من تظاهره بأهماله لٌستزٌد من القسوه
أذا لم أكن مخطئه فسوف ٌكون هناك سبب لٌندم على أستهتاره
(تخرج كاسندرا و لوكرٌس)
الدوق:أذا لم أكن مخطئا بالكلٌه فأقترح التقدم الى الفتاه التً تحبها.
فٌدرٌكو :أنك تقصد أورورا؟
الدوق :أنك تقرأ أفكاري فلقد أستشارت الشٌوخ والحكماء فً القصر
ولقد أتفقوا كلهم أن هذا هو أفضل دواء ألستأصال المرض .
فٌدرٌكو:أنهم لٌس لدٌهم أدنى فكـره عن شخـصً فلـقد كـان حكمهـــم
خاطئ فهم ٌعتقدون أنً أتألم وأن الغٌره تلتهمنً وتملئ رأسً
عــلى الـرغـم مـن عـدم أبـدائً أي رأي فـً أمـر زواجــك بل
األمر على خالف ذلك فأنا أستصوبه .
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الدوق :أنا أصدقك ٌا فٌدرٌكو وأعرف مدى أخالصك .
فٌدرٌكو:

ٌا سٌدي أذا كنت ترٌد دلٌل على ان زواجك الٌحزننً بل أنه

ٌزٌد من سعادتً فأنً أسألك أذا كان ٌشرف أورورا أن تتزوجنً
فأذا وافقت على زواجً منها فـسوف أكـون فً منتـهى السعــــاده
فأنه لمن الخطئ العظٌم اال أطٌع أوامرك.
الدوق :أنا على علم بموافقتها وذلك بناء على ماقلته لً من أنها تشـــتاق
لمجئ هذا الٌوم .
فٌدرٌكو:لكن المعلومات التً لدي تؤكد أن المركٌز هنا فً فٌرارا لٌكون
فً خدمتها .
الدوق:وماذا ٌهمك فً ذلك ٌافٌدرٌكو؟
فٌدرٌكو:اوال ٌزعج ذلك األنسان الذي ٌرٌد أن ٌتزوجها عندما ٌعرف أن
هناك شخصا أخر ٌتودد الً من ٌرٌد أن ٌرتبط بها ؟ مثل الورق
الذي ٌلطخ قبل أن نكتب علٌه.
الدوق:على ذلك سٌظل المرء قلقا من األحداث التً مرت فً حٌاه النساء
وعلى الرجال أذا أن ٌغلقوا على كل النساء منذ طفولتهم لٌصبحوا
فً مأمن من تغرٌر األخرٌن ولذلك كن منتبه,فأنك لو رأٌت نفسك
نفســك فـً مـرآه بـلورٌه نقٌـه فأن أنفاسك سوف تنطبع علٌها لكن
بمسحه واحده رقٌقه سوف تجعلها نقٌه من جدٌد.
فٌدرٌكو :أنً أقدر مثل هذه النصٌحه والحكمه,لكن الحـداد الذي ٌعمل فً
ورشـته عندما ٌقوم بأستعمال عدته نجد أن فرنه ٌزمجر فجاءه
وتشتعل سفوده للتو فٌقوم بصب الماءعلٌها معتقد أن ذلك سوف
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ٌهذب اللهٌب لكن على العكس فأن ذلك ٌزٌد األشـــتعال عن ذي
قبل وفً النـهاٌه ٌستهلك الماء.وأن نفس الشئ ٌكون حقٌقً ألي
زوج ٌصــدق فً الـبداٌه أنـــه ٌستطـٌع أن ٌكبح نٌـران الـعشٌق
لكن بالمالحظه فأن نٌران الحب تقفزعــالٌا ولذلك فأنً أفعل خٌر
بأال أزود هذا العشٌق بالماء الذي ٌشعل حـــبه حـــتى ال ٌحـرق
شرفً.
الدوق :أن حدٌثك فً منتهى البالهه أن أورورا برٌئه ولكنك تقوم بتـسوٌد
الثوب األبٌض.
فٌدرٌكوٌ :ا سٌدي
الدوق :لن أستمع الى المزٌد.
فٌدرٌكو :سٌدي أنتظر (ٌخرج الدوق)
باتان :أنا لمندهش ٌاسٌدي من الطرٌقه التً تحاول بها كسب عطف والدك
فٌدرٌكو :أنً أرحب بالمزٌد من تعاسته بل فً الحقٌقه أنا أستمتع باألحـزان
فٌأسً العمٌق شبٌه بذلك ,والٌعنٌنً حقا أذا كان ٌجب علً أن أموت
أو أن اموت بالفعل فأود أن أحٌا ألف مره وأموت االف المرات مثلما
أحٌا  ,فالرغبه لدي أن أحٌا أو أمـــوت ألن الحٌاه تعنً بالنسـبه الً
المزٌد من المعاناه الشبٌه بالمعاناه التً ٌسببها الموت,وأذ لم أقتل نفسً
فالسبب أن الموت أقل شر من األلم الذي فً الحٌاه فعلً أن أتحمل .
باتان :أذا فً هذه الحاله طالما أنك الترٌد أن تحٌا او تموت نستطٌع أن نلقبك
بالخنثى هذا األسم الذي ٌطلق على من هم لٌسوا رجاال بالكلٌه أو نساء
بالكلٌه ,فأنك ممزق والتعرف هل أنت حٌا أو مٌتا أقول لك الحقٌقه أن
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تنهداتك المسكٌنه تحزنً فلــتخبرنً أذ مالذي أتعبك وأال فسوف أذهب
وأخدم سٌد أخر.
فٌدرٌكو:لـوكان لدي القدره أن أصف متاعابً لكنت أستطٌع تحمل كل مرض
ٌمكن األنتهاء منه.أن األلم الذي أشعر به حاد ومتعب بصوره تجعلـنً
غٌر قادرعلى وصفه بل لدي القدره للشعوربه فقـط,وأذا قمت بمـواسه
نفسً فسوف أطٌل الحدٌث فالمـسافه التً تفصل بـٌن الـروح واللـسان
جد بعٌده مثل بعد المسافه بٌن األرض عن السماء  ,أذا كنت ترغـــب
فً الرحٌل فلتــــرحل فأنا أفضل البقاء وحدي فأن العذاب الذي تشـــعر
به روحً الٌمكن إلنسان أن ٌشعر به.
(تدخل أورورا وكاسندرا)
كاسندرا :أو تبكً ألجل ذلك ؟
أوروراٌ :اسٌدتً اال تعتقدي أنه من العجٌب أن ٌكون من أحببت ٌكرهنً؟
ففٌدرٌكو ٌدعً أنً أحب المركٌز جونزاج,كارلوس وأنا ! أنه ال
ٌستطٌع أن ٌخبرنً أٌـن أومتى حدث ذلك بل أنه ٌتهمنً فقط بهذا
فلقد أصبح أمر زواجنا ٌحزنه  ,فــعلى الرغم من أننً كنت النور
الذي ٌشرق علٌه فأنه الٌرٌد أن ٌتحدث فً أي شـئ ٌذكــره بذلك
فالعٌون التً أحبها ذات مره أصبحت مكروهه لدٌه الٌوم,فلقد كان
فٌما مضى عند طلوع نهار جدٌد نرى فٌدرٌكوٌحضروٌبحث عن
عن فجر أكثر أشراق.أولم تسمع كل نافوره أو حدٌقه كلمات حــبنا
الحلوه ؟ وعندما ٌودع كالنــا األخر كانت اللحظه التً ٌستمتع بها
بعٌدا عنً ٌـصفها بأنــها سعاده قلٌله ؟ الحــق أقول أن الحب الذي
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أحسسنا به كان نقٌا ٌنموا فً بوتقه واحده متألفه كروحان جعلهـــا
هللا روحا واحده ولكن هذا الحب الذي ٌبدوا أنه ولد مـعنا قد كســـر
بواسطه خدعه أنها عقده بالغه التعقٌد نمت لفقدان فٌدرٌكواألحساس
وفشله فً طموحه.
كاسندرا  :أنه حزٌن لكونً المســـببه لذلك ولكن لعل الوقت لٌس بالمتأخر
فربما تستطٌع أن تتحدث الٌه .
أورورا :أوتعتقدٌن أن الكونت غٌور ؟
كاسندرا:أن الدوق ٌقول انه ٌغٌر من المركٌز جونزاج.
أورورا:سٌدتً أنا على قناعه أن السبب لٌس الغٌره وال الحب لكنه شئ أخر
(تخرج أورورا)
كاسندرا:فٌدرٌكو.
فٌدرٌكو :سٌدتً دعٌنً أقبل ٌدٌك فأنا خادمك المطٌع .
كاسندرا :أنا لست أرغب فً أن تجثوا على ركبتٌك هكذا فبـــأصرارك على
أتٌان هذه األمور سوف تجعل من نفسك دوق لدوقٌتً .
فٌدرٌكو :أن رفضك سوف ٌؤلم حبً فأنا أصر على ما أفعل.
كاسندرا:أذا فأنا أعرض علٌك ٌدي لمساعدتك على النهوض لكــــن ما األمر
لماذا تحملق فً هكذا؟هل ترٌد أفزاعً ؟اوال تعلم مدى رعاٌتً لك؟
فٌدرٌكو:لقد حدثتنً نفسً بذلك وأخبرت قلبً ثم أخبر قلبً وجهً لكً أقوم
بما قمت و من ثمه حملقت فً وجهك.
كاسندرا فلتنصرف ٌا باتان فأرٌد أن أظل مع فٌدرٌكو بمفردي .
فٌدرٌكو:أه لو أستطٌع أن أموت وال أحــاكً الـعنقاء بأال أولد من جدٌد وهذا كً
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أقاوم االم الحب هذه.
كاسندرا:لقد أخبرتنً أورورا بمدى غٌرتك فمنذ أن جاءالمركٌزوأنت ترفض
فكره الزواج منها انً متعجبه فلقـد خاننً تقدٌري فٌك فكٌف أعتقدت
أن لك منافس فً طلب ٌدها ؟ أن المركٌز كما تعرف جــرئ بما ٌكفً
كونه رجال عسكري أكثر منه رجل بالط,وأحسب أٌضا أن زواجً من
أبٌك جعلك سودوي المزاج وجعلك فً قلق كبٌر من أن ٌولــد لً طفل
ٌسرق منك األراضً التً تعتقد أنها ملكك وكل هذه األمال التً ٌمكن
أن تكون ذات ٌوم حقٌقه أو أن ٌكون أمارتك على مقاطعه أبٌك أثربعد
عـٌن ,ولو أعتــبرت ان كل هذا حقٌقً واننً سبب تعاستك فلتعتبرنً
أٌضا الشخص الذي سٌضع نهاٌه لكل هذا.صدقنً فلن ٌكون لك أخوه
فالدوق كان مجبر على الزواج منً لٌرضً األخرٌن فهو فً النـهاٌه
ٌهوى المجون,أن قضائه معً لٌله واحده هً بمثابه قرن بالنســبه الٌه
فأنه لم ٌسأم من لهوه القدٌم الذي ٌعد بالـنسبه له شئ جذاب اكـثــر من
ذي قبل ,فــهو مثل الحصان المتبختر الذي ٌصعق من صوت الطـبول
مبعثرا عده لجامه وعربته كأنتـثار الرغـاوي قـبل الحلــب وبعد اذ
تومض شكٌمه اللجام فً الهـواء وتذهب الى أعلى حد وعلـى الجــانب
األخر لجامه ورسـنه وهكذا ٌمزق الدوق ما حلف به من عهود الزواج
المقدسه وٌغرق فً مرافقه داعـرات المدٌنه مبعثرا قطع شرفه المتكسر
على جانب ملقى بعٌد مهمـال أكلٌل السمعه واأللقاب واألسم الـكرٌم الذي
أكتسبه ,وهكذا ٌضٌع بطوالته وصحته ووقته وٌجعـل من لــٌالٌه فوضى
شامله وهذا ما ٌؤكد لك أنك لن تـفقد ورثك فً األقــطاعٌه فـأنً سـوف
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أكتب لوالـــدي أخبره أن من تزوجت انسان بال روح ٌحـمل قلـب طاغٌه
وسوف أسأله أن ٌنقذنً من هذا القصر فهو الٌفرق كثٌرا عن السـجن.
فٌدرٌكو :سٌدتـً قبل كل شئ أنك تعنفٌنً كما لو كنت طفل عاصً واألن
هاأنت تزرفٌن مثل هذه الدموع كمن ٌحٌل الصــخور الصــلده الى
شئ ناعم لٌن ماسبب هذا ؟ بالشك أنك ترٌن فً أبن الشخص الذي
أساء الٌك كثــٌرا ولكن أقـسم لك أن ال أكون أبن ألي رجل ٌعاملك
معامله غٌر عادلـه وأنا لمنـدهش أن ترجـعً أفـكاري الحزٌنـه الى
الطمع أو الغٌره  ,من الذي قـال أنً أرٌــد أقطاعـٌه ألكون راضـٌا
فأنا أستطٌع أن أكسب مثلها بزواجً من أورورا,وأستطٌع أن أحمل
السالح وأحصل على بعض ثروات أراضً الجٌران وهذا لوحرمنً
أبً مما أرٌــد كال كال أن حزنً لٌس مصدره أي طمـع أو طموح
كبٌر وعلـى الرغم من أنك أحسنــــت حكمك على كل شئ فأقول لك
أنه مامن شخصا أكثرحزنا و بؤسا أكثر منً,واألن منذ أن سدد الحب
سهمــه الحـاد والمـــمٌت من قوسه فها أنا أموت والأجد مالح ٌنقذنً
أن حٌاتً أصبحت مثل شمعــه تحترق وتخبوسرٌعا ومن ثمه ٌباغتنً
الموت عنــوه مثل السحاب الذي ٌأتً فجاءه وٌطفئ نور النـهار فال
ترى العٌن.
كاسندرا :أٌها النبٌل فٌدرٌكو جفف دموعك فأنا ال أصدق أن هللا ٌــرٌد أن
ٌعذب الرجال بالبكاء ,وان ٌظهر قوته بهذه الطرٌقه الحــقٌقه أن
الطبٌعه هً التً هبت النساء للعب مثل هذا الدورأي البـكاء فعلى
الرغم من أن النساء أقوٌاء لكنهم ٌنعدمون الشجاعه الكافٌه للدفاع
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عن أنفسهم فهناك حاله واحده ٌمكن للرجـل فٌها البكاء عندما ٌفقد
الشرف وٌجبر عـــــلى أسترداده  ,كٌف تسئ الٌك اورورا فأنت
رجل شرٌف ووسٌم وٌحمل حبا كبٌر وكٌف تنتقص من قدره حتى
ٌصل الى هذه الحاله وٌنطق بما هو مؤسف .
فٌدرٌكو :هل تعتقدي أن أورورا مالمه أن أعتقادك خاطئ .
كاسندرا :أٌن الخطئ أذا؟
فٌدرٌكو :فً الشمس نفسها  ,أن أورورا مشــرقه مثل الفجر الذي نراه كل
ٌوم لكننا عندما نحملق فً الشمس نفسها نعلم أنه ال وجه للمقارنه
كاسندرا:أذا فاألمر لٌس متعلق بأورورا .
فٌدرٌكو:أن أفكاري تحلق لما هو أبعد.
كاسندرا :تقـصد أنه توجد أمرأه تعرف بحبك لها وأنها غٌر قادره أن تشعر
بالحب نحوك,أقول لك أن تصور مثل هذه األشـــــٌاء مستحٌل أو
باألحرى أن ما تقوله هباء.
فٌدرٌكو :أه لو أستطٌع أن أطلعك على هذا المستحٌل فسوف تقول أنً بارد
وحاد مثل الرخام أو أن أستمراري حً ٌجب أن ٌكون معجزه ,لقد
جرؤ فاٌثون على أحذ عربته نحوالشمس وأٌكاروس حلق فً أعالً
السماءعلى أجنحه رٌشها محاطه بالشمع المتهـالك حتً شــــاهدتهم
األمواج ٌضطربوا وٌتكسروا وٌهبطوا الى أسفل مثل سرب الطـٌور
أما بـٌلرفون فقـد أمتطـى أجنحـه الــحصان بٌجسـوس ومن مـوقعه
الممٌز فً السماء أطل على العالم كما لوكان هناك نجم زائد مثبـت
فً السماء .وبعد أذ أستدعى الٌونانٌن سٌنون الذي وضع الحصــان
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بداخل سور طـرواده ومــن ثمــه أنـدفع الرجال فً ثـوره محطــمٌن
المدٌنه ,وهناك أٌضا جاسون الذي صمم من نسٌج وشجر أرجـوس
سفٌنه عظٌمه لٌعبر بها محــٌطات وبــحار الـعالم  ,كل هؤالء كانت
جسارتهم موضع فخر  ,لـكن أٌا منهم ال نستطٌع أن نعتبــــره غــبً
أو جرئ مثلً.
كاسندرا:أنهــا نغمه أٌها الكونت تـدل أنك كما لوكنت فـً حب مع صوره
برونزٌه أو حورٌه أو ألهه من المرمر,وأن روح المرأه ال تخفى ما
ترٌد األعتراف به على وجه العموم  ,فــاألمر على العـــكس تمامـا
فأن أفكارها مغطاه بحجاب ضعٌـف,وعلً الرغم من ذلك ٌـصــعب
أن ٌهاجم الحـب الحـقٌـقـً روحها ولـكن ٌكشـف عن طـٌبه الـــمرأه
 ,فلتعترف بحبك لها أٌا كانت طبٌعتها ولتـتذكر كٌف رسم األغرٌـق
لفٌنوس صوره وهً فً ذراعً اله الغابات والساتٌر,ولتتذكر أٌضا
القمر وكٌف أتت دٌانا من األعالً الى أسفل مهاجمه بواسطه حــب
أندمٌون,أٌها الكونت الرائع فلتأخذ بنصٌحتً فأن البناء الذي قد ٌبدوا
قوٌا ٌكون على مقربه من السقوط ,والحدٌث عن العواطف ٌكون أٌقل
خطرا من أخفائها.
فٌدرٌكو :أن اللحاق بالــبجعه الهندٌه ٌجعل الصٌاد ٌفكر فً خطه ناجــحه
فٌبدءبأشعال نار حول العش,فتقوم البجعه التً أفرخت فً العـش
بالتفكٌر فً تأمٌن عائلتها فتطٌر الى أسفل وتــــجتهد فً تأمٌنهم
فتكون غٌر قادره على الهرب فتصبح لقمه سائغه للصٌاد ,فعندما
تقــــومً بـتشـجـٌـعً أحترق وعندما تحثٌنً أجد نفسً منزعج,
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وعندما ترشدٌنً فأنا أضٌع  ,وعندما تحررٌنــً أجد نفسً مـقٌد
وعندما تبتعدي أجد نفسً قد وقعت فً شركك ,فمثل هذا الخـطر
الذي أواجهه أقل شر من المعاناه الصامته ٌ( .خرج فٌدرٌكو)
كاسندرا  :مــن بـٌـن كل األشٌاء التً صنعتها السماء على األرض ٌكون
التخبط أكثرشئ ٌؤثرعلى التخٌل لدى الرجالٌ,الها من قوه قادره
على أن تحٌل الثلج الى نار وتشكل نسٌج رغباتنا وتثٌر بداخلنا
الحرب والسالم ,العاصفه والهدوء.بأختصار أنـه مكان بــداخــل
روح الرجال حٌث تولد كل األحــالم فصــورتها المكتمله تقـــوم
بخداعنا .أن فٌدرٌكو ٌشرق بوضوح من خالل كلماته المحتجبــه
لكنه فً نهاٌه األمر ٌتركنً فً خضم متصارع من األفكار التً
تلقً بً فً الكثـٌر من األتجاهات أن العاصفه المتوحشه الــــتً
تسري فً العالم توجد هنا بداخل عقلً فخٌالً الجرئ ٌؤكد لـً
أن الكونت ٌحبنً بٌنما عقلً ٌهـب صارخ أن هذا مستحٌل لكننً
موضع أحالم فٌدرٌكو التً تشدنً وتجعلنً أترك األفكار الملٌئه
بنصحً,والتً تذكرنً بزواجً وسـواء كانت صحٌحه أو ال فأن
والئً فً النهاٌه لزوجـً  ,الحقـٌقه أن أحالمنا الصعبه المنال
ٌساورنا أعتقاد أنه من السهل الوصول الٌها ,فٌبدو لً أن اللحاق
باألشٌاء التً أرٌدها والتً تجعلنً سعٌده شئ بسٌـط لكن عندمـا
أتذكر أنً زوجه الدوق ٌقودنً ذلك الى الجنون ,أن األشٌاء التً
أعتقد أنها مستحٌله تبدوا األن أكـثر سهوله و تدفعنً أن أفكر فً
األنتقام الجمٌل لـــكن فً نفس الوقت أرى سٌـف زوجــً مـلطــخ
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بدمً,فأنه لوشعر بشئ لن ٌتورع لكً ٌأخذ الثأر لشرفه,لكن من ذا
الذي ٌستطٌع أن ٌنكر حقٌقه أن الكونت لدٌه العدٌد من السمــــــات
الرائعـهٌ .اله من شر فظ مدمر للشرف فلو أســـتسلمت لمثــل هـذه
الرغبه الغٌر مـروضه فسوف أتحطم,أٌتها السموات الرحٌمه خذي
تلك األفكاربعٌداعن ذهنً,حتى األن لم أسـئ ألحـد لــكن أفـكـاري
ٌمكن أن تسبب األذى  ,فلدي مٌل قوي لهذه األفكار الخاطئه التـً
تبدوا مسٌئه أمام هللا لكنها ال تؤذي سنتنا األنسانٌه فبــٌنمــا ٌعــرف
هللا ماٌدور فً ذهننا من أفــكار الٌلتفت الشرف لتلك األفـكار عــلى
األطالق(.تدخل أورورا)
أورورا :لقد تحدثت طوٌال مع الكونت ٌاسٌدتً فماذا قال لك أذا؟
كاسندرا:أنه فً غاٌه السرور ألنك تحبٌه ٌا أورورا أن األمر كله غٌره
منه فال تجعلٌه ٌشعربالغٌره وبعد أذ ستجدي كل شئ على ماٌرام
(تخرج كاسندرا)
أوروراٌ :الــها من مواساه بارده لنار متأججه ,أن الرجل الذي أحببـته
أصبح متجهما هكذا لفقدانه الطموح للوصول الى المركزالذي
جعل حبً له أقل أهمٌه فلقد شغله أمر ورثه لكن الحب أٌضا
سلطــه التوزٌها أي شئ ال ثروه وال الحٌاه وال الشرف فأننا
ال نستطٌع أن نقاوم تأثٌرها  ,لقد أحبنً ذات مره لكنه نسـً
أمرهذا الحب أنه ٌخشى من وجود كاسندرا هنا ولذلك ٌتظاهر
أن سبب بعده عنً هو الغٌره.لكن أثنٌن ٌستطٌعان القٌام بلعبه
والتظاهر بأنً أحب شخصا أخر فربما ٌستٌقظ حبً فً قلـب
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فٌدرٌكو ثانٌه ,فسوف أتظاهر بحبً للمركٌز جونزاج.
(ٌدخل المركٌز ورٌتلو)
رتٌلو:كٌف تستطٌع ان تكسب قلبها ؟ فأنـــك تعرف أنها تحب غٌرك
جونزاج:فلتتركنً األن ٌا رٌتلو أن أورورا قادمه.
رٌتلو :أنا لست على ٌقٌن من أنك هنا بالفعل أو أن روحا هوائٌه هً
التً تصحبنً ,فجسدك واحد وأحوالك متغٌره.
المركٌز :أورورا أٌتهــا الــمشرقه مثل الفجر منذ مجئ من مانتو و أنا
أخدمك بأخالص لكن وأســفاه بدون جدوى فأناعلى علم أنك
النور الذي ٌحضر الدفئ والضٌاء لعالمــً المظــلم  ,لـــكن
كل األعجاب الذي أكنه لك ٌثٌر قلــقك وكــل مــا أناله لــٌـل
الغٌاب الحالك بٌنما أشتاق بكل جوارحً للفجر عندما تـلوح
هٌئتك,أن رغبتً الوحٌده أن ترحبً بً خطٌب لك وأقســـم
أن أرعاك وأن أبذل قصار جهدي لتحقٌق رغـباتك  ,ولكننً
أخشى أن أكون قد خدعه نفسً ألن الروح الجرٌئه الشجاعه
التً لدي فخـامتك أصبحت فً النهاٌه ال تستٌقـظ على حب
دافئ بل على أزدراء بارد ونور أٌامك الٌزال محتـجب عنً
فأنك لٌل النهاٌه له,شدٌده النسٌان لحبً ولذلك أجــد الـعـالج
فً أن أرحل وبناء علٌه سأزود قــلبً المثقل بالهموم ببعض
مــن الراحه فدوائً هو أن أغٌب  ,سـٌدتً دعٌنً أقبل ٌدك
وأستأذنك باألنصراف.
أورورا:قبـل أن تـرحل أود أن أذكـرك أن المحب الذي ال ٌستطٌع أن
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ٌقاوم أول أهانه حب الٌمكن أن ٌشعر بندم شدٌد عندما ٌرحل
الحب بعٌدا عنه  ,أن أستحـسان المرأه للرجل الٌمنح من أول
مره بل عندما ٌحٌن وقت أستحسانها له فبٌنما التزال معانتـك
قلٌله تستأذنً فً الذهاب فأنه من المبكرجدا أن أستغل سلطتً
وأتوسل الٌك أن تبقى.

المركٌز:سٌدتً هذا كرم منك برغم انه قد ٌبدوا شئ معذب وٌضطرنً
أن أنتظر لٌس مجرد عشر سنوات قلٌله مثلما فعل األغرٌـق
بضربهم حصار على طرواده وال ســبع مثل الراعً جاكوب
الذي أنتظرمتحمال حتى فـرح بالبان تـلك الـجـوهـره النـفٌسه
فأعـدك باألنتظار قرون بأكملها مثل تنتالوس البائس فسأكون
سعٌد بتنمٌه حبً .
أورورا:وحتى ٌصل الرجل الى هدفه فلتكن المعاناه حافز لٌقظه روحه
(ٌدخل الدوق و فٌدرٌكو وباتان)
الدوق :لقد أستلمت خطابا من البابا ٌأمرنً بالحضور الى روما .
فٌدرٌكو:الم ٌخبرك لماذا؟
الدوق:أعتقد أن األجابه سأعرفها عند مغادرتً األن فً التو.
فٌدرٌكو:أذا فأنت ملزم بالرحٌل ,بٌنما أحاول أن أعرف ما الٌجب أن
أعرفه .
الدوق :لــوعـــرف والدك لعرفت أنت أٌضا أن ما أستطٌع تخمٌنه أن
هناك قتال دائر فً أٌطالٌا ٌخوضها البابا فعلً أن أكون قائـد
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لسالح الكنٌسه فبالشك انه سٌحتاج منً مدد عظٌم من المــال
والعداد .
فٌدرٌكو:الأرٌد منك أن تتركنً هنا بمفردي فماذا سوف ٌقولون عنً
أضافه لذلك أنك لن تجد من هو أمهر وال أخلــص منـــً فً
أمور الجندٌه
الدوق :هذا ماال أستطٌعه ,علٌك أن تنتظر فً الخلف هنا بٌنما أنا فً
الخارج كنائب لً على أرضً ومقاطعتً فهذه رغبتً ولــــن
أزٌد على ذلك .
فٌدرٌكو:وأنا نزوال على رغبتك سأطٌعك لكنهم سوف ٌعتقدون أنــً
صبً جبان وسٌدوي هذا االمر فً جمٌع ربوع أٌطالٌا.
الدوق:بل سوف ٌقدرون ما نقوم به وٌدركون أن األبن ٌحرس بٌت
أبٌه .
فٌدرٌكو  :أذا فالــطاعه واجبه ٌاسٌدي وسأضرب أفضل مثل على
ذلك (ٌخرج الدوق)
باتان  :بٌنما كنت تتحدث لوالدك ٌا سٌدي أصغت أورورا لمنافسك
أعتقد أنها ما عادت تفتقدك؟
فٌدرٌكو :هل تقصد المركٌز؟
باتان :أو تعتقد انً ال القً باال لهذا؟
أورورا:أنً أقدم لك هذا الوشاح كأول أستحسان لك منً .
ماركٌز:وأعاهدك ٌا سٌدتً أن الأتركه أبدا فسوف ٌكون قٌــد حول
رقبتً.أو كاألصفاد حول ٌدي.
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أورورا(:جانبا) أن هذا أنتقام كاف وأساءه حقٌقٌه للحب(.بصوت عال)
فلترتدٌها أذا وأمنحها العظمه التً تستحق.
باتانٌ :الها من حٌل رائعه تمتاز بها الطبٌعه تجعل من النساء خائنات
وأنا الاقصدهم كلهم بل البعض منهم.فالرجال الذٌن ٌقعون فً حبهم
ٌنتهً بهم األمر بالركوع والزحف هل ترى هذا الوشاح؟
فٌدرٌكو :وشاح؟ أٌن؟

باتان :أٌن بالطبع هناك ! هذا الوشاح الذي قلت ذات مره أنه ٌزٌـن
الشــــمس التً اعتادت أن ترتــدٌه  ,لــكنه األن مثبت حول
رقبه المركٌز فالشمس تعانً األن من الخسوف وما كان نور
ومصدر سعاده لك ٌاسٌدي أصبح األن ظالم,أن هذا الوشاح
أصبح سبب للـتصادم مثل تفاحه بارٌس الذهبٌه التً أعطاها
لفٌنوس فسببت قلق ألمرأته.
فٌدرٌكوٌ:ا باتان أن الزمن تغٌر فعصر مختلف قد بدء األن .
أورورا :أرجو أن تأتً معً أٌها المركٌز الى الحدٌقه .
(أورورا والمركٌز ٌخرجان)
باتان :فلتنظر ٌاسٌدي كٌف ٌمسك ٌدها فً شوق.
فٌدرٌكو :أن حبه لها لٌس مفاجئه لً .
باتان :أنك تتصرف وكأنك سعٌد تماما.
فٌدرٌكو:ماذا ترٌدنً أن أفعل ؟ أن ٌجن جنونً؟
باتان :أن الطٌر ٌاسٌدي ال ٌنتظر طٌر أخر ٌحوم حول معشوقته.
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فهو للتو ٌأخذها وٌطٌرمعها لمكان هادئ بعٌد عن األنظار
فما من دٌك ٌتسامح مع دٌك أخر ٌقوم بالتجول بٌن دجاجـه
فعند أذ ٌصبح مثل التركً الغاضب الذي تقف عمامته الى
أعلى وتتوهج ذقنه الحمراء,ثم ٌقوم فً غــضب وغٌره بالنقر

والخربشه وال ٌكل أبدا من القتال حتى الفجر وٌصٌــح فً
تحدي أمام منافسه الجدٌد فكٌف التغضب أذا من هذاالمركٌز
ذو المشاعر الجٌاشه عندما ٌسرق فً وضح النهارالفتاه التً
ٌفترض أنك ستتزوجها؟
فٌدرٌكو :أن الطرٌق األنسب لمعاقبه خٌانه األنثى أن تدع المرأه
تـحوز على الرجل الذي ٌشغل خٌالها وأن تترك نزوتها
تستجٌب لتقلباته.
باتان :أنا على علم بذلك,فمن األفضل أن تدعنً أحوز على نسخه
من كتاب علمنً الغزلٌ ,اسٌدي ,وبعد أذ ستجد قلبً بارع
فً تذكر أمور الغزل  ,فلتسامحنً أٌها الكونت فهناك سـر
عمٌق وراء مزاجك الراهن فأفكار الحب مثل دلو الماء الذي
تحمله الساقٌه فعندما ٌكون األول ٌكون ممتلـئ نجد الثانً
ٌمتلئ بالماء الملقى له فأعتقـادي أنـك مثل الـــماء ٌاسٌدي
فبٌنما وجدت حب أخر هجرت حبك األول .
فٌدرٌكو :أن عقلك فً منتهى الرشاقه ٌا باتان فأنك ترٌد ان تنفـذ
داخل معطف أسراري فلتذهب األن وتستعلم متى سوف
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ٌرحل الدوق فلربما ٌكون هناك بعض الوقـت ألقـــضٌه
معه .
باتان ٌ:الها من طرٌقه لكً تمتدح بها ذكائً ثم تجعل منً متملق
بقبولً حالتك المزجٌه هذه ٌ(.خرج باتان)
فٌدرٌكوٌ :اال األفكار الغبٌه والمجنونه !
ماذا ترٌد منً ؟ الى أٌن تقودنً ؟ لماذا تود أن تحطم
حٌاتً بأجــــباري على التـــفكٌر فً هذه األمور التً ال
أجرؤ على ذكرها ؟أرجوك فلننتهً من هذا الموضــوع
قبل أن تتسبب فً موتً فلتدعنً انعم بشـئ من الراحــه
فمامن شئ حقٌقً لنفكرفٌه فالجرعه غٌركافٌه الشبــــاع
رغبتً وجعلها تنمو,أن أفكارالمحب تحٌاعلى أمل حقٌقً
ٌنمو مع الوقت أما األفكار الحمقاء فهً صوره كاذبــه
للحب تنبع من رؤٌه بال أمل .
(تدخل كاسندرا)
كاسندرا :أن خطوات الحب تعبر برفق بٌن الجروح التً ألقاها
و األنتقام الجمٌل بٌنما تبذور البذورالتً ستكـون عار
علً ٌ .اله من أمر ٌتعذرالوصول الٌه ,لكن أساساته
ستكون مرئٌه كــما لو كانت دلٌل علـــى أنه ال ٌمكن
بناء السعاده على أرض غٌر صـالحه  .والسبب هو
أن ما قام به الـــــدوق من أساءه نحوي جعلنً أشعر
بشر ٌتغلغل روحً التً تبحث عن السعاده واألنتقام
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بقوه جنونٌه  ,أن الكــونت بــمعزل عن كونه جمـٌل
ووسٌم فهو فقط أبن زوجً الذي سأقٌم علٌه أنتقامً
لجفاء زوجً الجحود  ,لقد رأٌت أنزعاج فٌدرٌكــو
وكٌف عندما ٌبدء الحدٌث الً ال ٌـجد الكلمات الـــتً
توضح األشٌاء التً ٌشعر بها وهذا على الرغم مــن
أن صمت الرجال هوأبلغ تعبٌرعما ٌرٌدون,لقدأعطى
عقل فٌدرٌكو تأكٌدات حـــــول األشٌاء التً لم أجرؤ
على التفكٌر بها ومنذ أن أعطانً الدوق فرصه ألجل
األنتقام أصبح هناك صوت ٌهمس بداخـــلً ٌجعلنــً
على قناعه أن حبً الجدٌدالٌمكن أن ٌوصف بالخٌانـه
فلوأسلمت نفسً له لن أكون متهمه,اولم تخبرنا قصص
التارٌخ عن األباء الذٌن أحبوا بناتهم واألخ الذي أحـب
أخته,نعم أن تلك الحقٌقه.وهل أذا قمت بما أود أن أقوم
أكون قد تخطٌت كل ماهوعادي وأصبح خائنه لعفتً؟
فـأن ما قام به األخرٌن من أثام أكثر بكثٌر مما أود أن
أقوم بهٌ,بدوا أن الكونت فً طرٌقه الى هنا,ماذا سوف
أفعل ؟ لقد عقدت عزمً  ,علً أن القً بكل مخاوفً
وشكوك.
فٌدرٌكو:أن الدوقه قادمه ٌالها من سٌف ممٌت وجمـــٌل فأنـــــا
مولع بها ,أٌتها الدوق رائعه الجمال.
كاسندرا :أنا على ثقه ٌا سٌدي أن أحزانك قد أنتهت.
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فٌدرٌكو:أنك ستكون على صواب أكثر لو أنك قلت أن األحزان
التً أشعر بها أبدٌه
كاسندرا:أن هذا مستحٌل ,فأعتقد أن أألمر هو مرض مؤقت فً
الجسد  ,ولٌس الروح.
فٌدرٌكو:علتً الحقٌقه فً األفكار التً قررت أن تسكنً وأنــا
على علم أن لٌس لها عالج.
كاسندرا :وأنا على ثقه أنك فقط لو وثقت فً سوف تجد عالجك
سرٌعا ,أنك تعلم مدى رعاٌتً لك .
فٌدرٌكو :و أنا لدي ثقه فٌك لكن أخشى اال ٌسمح لقلبً بالحدٌث .
كاسندرا :لقد أخبرتنً أن الحب هو سبب حزنك.
فٌدرٌكو:نعم  ,الحزن  .والفرحه أٌضا .والسبب فً النعٌم والجحٌم
الذي أجده بداخلً.
كاسندرا:أذا فلتستمع لقد عشق أنتٌخوس زوجه أبٌه,ولقد كان ٌشعر
بأن سقمه لٌس له شفاء.
فٌدرٌكو:كان من األفضل له أن ٌموت أذا ,وأنا على علم تام بأنً
الزلت فً منتهى السقم.
كاسندرا:ولكن والده الملك دعا جمٌع أطباء قصره.ولقد حاولوا أن
ٌعرفوا سبب علته ولم ٌعتقد أن أمتناعه عن الحب سبــب
سأمه من كل شئ.بٌنما اٌرستراتٌـــس األحكـم مـن جالٌـن
و أٌضا من العظٌم هٌبوكراتٌس فً وقت قصٌر خمن مـا
الذي جعله سقٌما هكذا  ,فلقد رأى الـــسم بٌن قلب الشاب
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الصغٌر وشفتٌه .و أخذ شرٌان منه وأمر العدٌد من نسـاء
القصر اللواتً ٌعشن فً القصر أن ٌحضروا.
فٌدرٌكو :وهل تحدثت احد األرواح الشرٌره ؟
كاسندرا:فالحظ أنه عندما وجه ناظرٌه نحو زوجه أبٌه دقه نبضات
قلبه بصوره أسرع ومن ثمه عرف مالذي أتعبه.
فٌدرٌكوٌ :اله من ماهر !
كاسندرا :بل أعتبروه أمهر األطباء .
فٌدرٌكو :وهل ساعد هذا فً شفاء المرٌض؟
كاسندرا :فً الحقٌقه أن ما أصابه هو ما أصابك.
فٌدرٌكو :وهل ٌزعجك ذلك؟
كاسندرا :كال.
فٌدرٌكو :أذا ٌسرك؟
كاسندرا :نعم
فٌدرٌكو :سٌدتً أن حبً قادنً الى ما وراء الخوف من األله والى مـا وراء
الخوف من غضب أبً حٌث الٌأس,أنً أجد نفسً مجرد من الذات
و األله ومنك من الذات ألنها ملكك ومن األله ألنه بشرٌـعته ٌحـول
بٌنً وبٌنك ومنك ألن الحقٌقه هً أنك الزلت فً حوزه رجل أخر
وخشٌه أن تسئ فهمً سوف أبرهن بوضوح مدى مسئولٌتك عـــن
عاطفتً المذنبهٌ ,قال أن الموت هو أعظم تعاسه تـــواجه الرجال
ولكننً سعٌد بالمــوت أذا لم أحرر من بؤسً,ومنذ أن فقدت نفسً
فً هواك فأنا على أستعداد لتحمل أي كرب لم أكـــن مؤهل له قبل
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أن أعـــرفك .فنفسً لن تجعلنً أقر بحالتً البائسه لكنها ستجبرنً
على المعاناه ناســــٌا الحـــٌاه التــً وهبــتنً أٌاها السماء.أن كالنا
متساوٌٌن فً اللوم وذلك أذا كانت نفسً مرهونه بك وهكذا الأ جـد
نفسً وال األله وال أنت,وعندما ال أجد نفسً فأن النفس ذاتهـــا ال
أهمٌه لها فأنا فقط أحٌا فٌك ولكن أذا حرمت من األلــه هل ٌستطٌع
الحب أن ٌعطٌنً أنفاس الحٌاه؟
كاسندرا ٌ :ا فٌدرٌكو عندما أتذكر األله والدوق أقر بأنً خائفه ففً كالهما
الغضب البشري و السماوي لمن ٌهوى الى أحضان الخطٌئه لكن
الحب دائما ما نجد فٌه العذر والسماح  ,لقد أخطئ الكثٌرون قبلـنا
ولذلك فلتأخذ المثال من الذٌن سقطوا ولٌس من اللذٌن ندموا على
مافعلوه ,لو هناك فعال عالج فأن الهروب من الحدٌــث والنظرات
المتبادله بٌننا سوف ٌنهً على عالجنا هٌا فلتبتعد عنً,أتوسل الٌك
أكاد أقتل نفسً لو فارقتك.
فٌدرٌكو :سأتركك ٌا سٌدتً باحثا عن طرٌقه أنهً بها حٌاتً لكن قبل كل
شئ دعٌنً أقبل ٌدٌك لتعطٌنً بذلك السم الذي سٌنهً حٌاتً.
كاسندرا:للقٌام بذلك ٌجب أن تضع النار على البارود فلتذهب فً أمان هللا.
فٌدرٌكو :هذه خٌانهٌ(.أخذ ٌدها)
كاسندرا :ال ٌمكن أن أنتظر أكثر من ذلك .فالسم ٌسري من الٌد الى القلب.
فٌدرٌكوٌ :الك من جنٌه بحر ٌا كاسندرا فبغنائك غرقت فً مٌاه عمٌقه .
كاسندرا:لقد ضعت لألبد ,أٌن الشرف أذا؟
فٌدرٌكو:فلتدعً هذا السم الجمٌل ٌقضً على.
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كاسندرا:أن وعً ٌكاد ٌهرب منً.
فٌدرٌكو :أن هذا جنون.
كاسندرا :سٌقودنا ذلك الى الموت.
فٌدرٌكو:أذا فلنمت,حٌث المتعه األبدٌه ,فسوف تقضً روحً فً الحب معك
لألبد.

الفصل الثـــــالث
اورورا:أقسم أن ما أقوله هو الحقٌقه.
الماركٌز:ال أستطٌع تصدٌق أن ذلك مـــــا حدث ولكن أذا كان األمر كما
ذكرت فلتأخذي حذرك حتى ال ٌسمع أحد ما قلتٌه .
أورورا:لقد أخبرتك بما عرفته وأرجو منك أن تنصحنً ماذا أفعل .
الماركٌز:قبل كل شئ أخبرٌنً بالتفصٌل ما الذي حدث بٌن األثنٌن؟
أورورا:أعترف لك بأنً أحببت الكونت كثٌرا لكنه لم ٌعر باال لحبً,فلقد
أصبح أكثر مكرا من أودٌسٌوس نفسه ففً الوقت الذي بدء فٌـــه
حبنا ٌنمو ذهب لٌحضر كاسندرا الى هنا من أٌطالٌا وكانت خطه
زواجنا مؤكده وهذا اذا كان من الممكن تصدٌق أن الرجل سوف
ٌفً بوعده لكن بمقابله فٌدرٌكو لكاسندرا بدأت معاملته لً تتغـٌر
وعندما أقترح الدوق امر زواجنا رد فٌدرٌكو علٌه أنه الٌستطٌع
متحججاأنه ٌغٌر منك وعندما أحسست ببروده حبه أتجاهً ظننت
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أن أفضل طرٌقه ألحٌاء حبه هً أن أجعله ٌرانً مشغوله برجل
أخر فحاولت أن أعمق لدٌه فكره أنً أحبك كما لو كــنا نرٌد أن
نسلط الضوء على الماس,لكن بدون طائل فعندما ٌنضب الحــب
مامن طرٌقه تجعله ٌحٌا ثانٌه ,أه كٌف وأنا التً أحببته من قلبً
أمقت منه بتلك الطرٌقه,ومنذ تلك اللحظه أصبحت عٌنً تالحظه
بشده حتى أصبحت حاده كعٌن النسر ,فأن كاسندرا لدٌها غرفه
مالبس تحتوي على كوتٌن وال توجدعلى الحوائط لوحه مطـرزه
لكن مراٌا و لوحات من كل نـوع  ,وهكذا قادنً الشك ذات ٌوم
فذهبت فً هدوء ونظرت الً المرآه وشاهــدت فٌـــدرٌــكو وهو
ٌتسلل فً هدوء الى الكـــوه المعاكسه ومباشره بدء ٌلتقط قبله من
شفاه كاسندرا ولقد شاهدتهم وأنا فً منتهى الهلع ومــن ثــــمـه لم
أطـــل النظر ثم أبتعدت مسرعه الى مــكان هادئ لـــــٌس به أحد
وبدأت أبكً على حظً التعس فكــــٌف ٌحدث كل ذلك فً غٌاب
الدوق ,لقد كان ذلك شئ شدٌد الحٌونٌه  ,غــٌر مبالٌن أن ٌفتضح
أمرهم للعالم  ,لقد أعتـــقدت أن المراه كـــانت مضببه بحـٌث لـن
تعرض ما ٌفعلوه تماما ,لكنها لــــم تخفً عٌنه أو وجهه فــتابعت
عٌنً عناقهم المســـتمر وعلمت بما حدث بٌنهم ,أنهم ٌقولـون أن
الدوق سٌعود الى بـــــٌته منتصرا ٌتوجه الغار المقـدس أخبــرنً
ٌاكارلوس مــــاذا أفعل ؟ فأنا أكــــــاد أمـوت من الخوف لو علم
الدوق بغدرهم به  ,وأخــــشى أن نتلطخ فً هذا األمــر أن عقلً
مزدحم باألفـــكار وهذا من وقـــت حدٌـــثك عن حــــبـك لً فلـقد
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أصبحت أشـك فً أخالصك لً مثلما شككت فً الكونت فلـعـــلك
أٌضا تخطط أن تهجرنً.
المركٌزٌ:ا أورورا أن هناك شئ واحد فً هذه الحٌاه ال عالج له هو
الموت ,بٌنما أشٌاء كثٌره فً خضم هذه الحٌــــاه تشبه طائر
العنقاء تولد من جدٌد وتحٌا من خالل سمعتها ,فلتعلمً الدوق
برغبتك فً الزواج مــنً  ,وأطــلبً منه موافقته على وجــه
السرعه ,سوف نذهب الى مانــتو وبذلك تنهتً مخاوفك أتجاه
هذا الخطر,فٌقال أن النمر أصبح فرٌسه للصٌاد عندما فـــقد
هراوته مماجعله ٌلقً بنفسه الى البحر,ماالذي سوف ٌفـعــله
أخٌل فٌرارا عندما ٌعلم أن سمعته قد تلطخت وبرٌق شــرفه
قد أنطفئ؟ أن وصمه العارتلك لن تمحى االبأن تراق دمائهم
أو أن ترسل السماء صاعقه لتطهرهم من عهرهم تطـهـٌــرا
وتلقً بهم فً أسفل سافلٌن ,ونصٌـــحتً لك أن ترحلً مـعً
الى مانتو قبل أن ٌأتً الدوق .وها أنا قدمت نصٌحـتً التــً
سألتنً أٌاها.
أورورا :وأنا ,فً أحزانً أقبلها.
المركٌز:أن المرآ ه التً عكست ما عكست سوف تكون عٌن مٌداس
ألجل كٌركً الجدٌده.
( ٌدخل فٌدرٌكو و باتان)
فٌدرٌكو :تقصد أنه لن ٌنتظر حتى ٌذهبوا الٌه وٌرحبوا به؟
باتان:أنه لم ٌنتظر أي شئ ففور رؤٌته لحدود البلده كان لدٌه أشتٌاق
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لدخولها قبل الجمٌع غٌر ملقٌا باال بأن ٌعطٌك أشاره تدل عـلى
مجـٌئه فهو ٌشتاق لرؤٌتك بقوه وهو ٌرٌد أٌضا أن ٌرى الدوقه
فأنك بالنسبه له الشمس نفسها ,فلقد كان غٌابه أربعه شهورمـثل
خسوف القمر ,ولكنه عما قرٌب سٌكون هنـا علٌك أذا أن تـعـد
مهرجان النصر المناسب له فأن الحشود التً ٌقودها ستـــدخـل
عما قرٌب بٌنماغنائم الحرب معلقه أعلى السارٌه وأعالم النصر
تحٌه.
فٌدرٌكو:أورورا لماذا أجدك دائما فً صحبه المركٌز؟
أورورا :هل تمزح معً ٌاسٌدي ؟
فٌدرٌكو:أوهذا كل شئ تستطٌعً قوله كمبرر لمثل خداعك هذا؟
أورورا :انا ال أستطٌع تصدٌق أن المركٌز قد أٌقظ غٌرتك ٌاسٌدي
أنك تبدوا ٌقظ لكنك تغط فً النوم منذ أربعه أشهر .
المركٌز :صدقنً أٌها الكونت أنً لم أكن أعرف أنك أحسست من
قبل بما ترٌد أن تحس األن به نحوها ,لقد خدمت أورورا
بأخالص تام,فصدقنً أنا لم أكن أعـرف بوجود منافس لً
وخاصه أنت ,

وأذا أردت أختبار والئً لك فأنً سأنفذ

ماترٌده عن طٌب خاطر وهذا فً أي أمر تطلبه  ,اال أذا
أمرتنً بأن أترك أورورا  ,فمن غٌر المعروف لدي انك
أحببتها بشرف مثلً,ولكن طالما تقول أنك تقدر حبها أكثر
منً فأعتقد من المناسب أن انسحب األن ٌ(.خرج)
أورورا:اال ترى ما فعلته ! أي جنون جعلك تتحدث هكذا ,منذ متى

58

وأفكارالحب تحوم من حولك؟ لقد كانت كثٌره المرات التً
حاولت لفت أنتباهك الً وأنا أحــادث المركٌز منذ الهجوم
الغرٌب ألكتأبك فً بداٌه األمر لكنك لم تلقً ولو بنظــره
نحوي,مما أدى بً أن أخطط للزواج منه  ,شـــئ مدهش
أي غٌره قوٌه تـتلبسك األن ! صدقنً أٌها الكونت أنـــً
على معرفه تامه لما تخطط له أما بالنسبه للـمركٌز أذا لم
أتزوجه فمن األفضل أن أشـنق نفسً وأعــتقد أنــــه مــن
األفضل اال تعانقنً بل تعـانق أحزانك الحلوه ,التً بكـل
وضوح تفضلها عــلً  ,فهــناك األن شــــئ واحد مـؤكـد
هوعدم قدرتً على نسٌان األالم التً سببتها لً ,فالتكن
متفاجئ أذا قمت أنا بتسدٌد ضربه لك بــــــنفس طرٌقتك
وأسأل هللا أن ٌحمٌنً من كذاب مثلك ,لن أســــاعدك لما
تصبوا الٌه,كن متأكد من ذلك(.تخرج أورورا)
باتان :ماذا ,أخرجت غاضبه؟
فٌدرٌكو:من ٌعرف ٌا باتان لٌس لدي أي فكره؟
باتانٌ:بدوا أن هناك أمر شدٌد الجده بٌنكم ,مما أستحضر الى ذهنـً
قصه الملك تٌبرٌس الذي قام بقتل زوجته ثم جلس على المائده
وأمر بدعوتها الى مأدبته ,أو مٌساال هذا الرومانً الذي نسً
أسمه.
فٌدرٌكو :بل نسٌت أنً أنسان.
باتان :وهناك أٌضا قصه الفالح الذي تزوج وبعد مده من الزمن مر
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على زوجته وأكتشف ألول مره ان عٌنٌها سوداء فـــصدمها.
فٌدرٌكو :الأعلم ٌا باتان ماذا أفعل ؟
باتان:وأذكر أٌضا ٌا سٌدي شخص على وجه الخصوص من بسـكاي
كان شدٌد الحماقه فلقد ذهب وترك اللجام على فم حصانه مـمــا
جعــل الحصان ال ٌـستطٌع األكـل فقــــام هذا الرجل من بسكـاي
بأحـضار طـبـٌـب بــٌطري لٌســتوضح لماذا الحـصان مـنزعـج
وبالطبع علم للتوماهً المشكله فلقد رأى اللجام على فم الحصان
فقام بألقاء اللجام  ,فجن جنون الحصان  ,فأنهمك فً األكل وأكل
أٌضا ما فً االمعلف,وعندما عاد صاحبه ورأى ماحدث أمتــدح
الطبٌب,وقال له وأٌـم الحق أنك قـمت بـخـدعه وأكـد للطــبــٌــب
البٌطري ,أنه لومرض سوف ٌذهب الٌه  ,وشكره لتعامله بمهاره
مع الحصان  ,وأعـتـقـد ٌا سٌدي أن سـبب امتناعك عن األكل هو
وجود لجام على فمك  ,وكن واثق ٌا سٌدي سأكون طبـــٌبك الذي
سٌعالجك فلدي رغبه قوٌه أن أكون معالجك.
فٌدرٌكو :أنا ال أستطٌع ان اخبرك عن سر سقمً .
باتان :أذا ال تزٌد فلن أعالجك.
(تدخل كاسندرا و لوكرٌس )
كاسندرا :فلقد جاء أذا؟
لوكرٌس :نعم ٌا سٌدتً.
كاسندرا:وبدون أي تنبٌه!
لوكرٌسٌ :قولون أنه ترك باقً جنوده خلفه,ألنه ٌشتاق لرؤٌاك ثانٌه.
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كاسندرا:وهل تصدقً أن ٌصدر ذلك من رجل مثله؟أنـنـــً أفـضـل
الموت على ذلك؟لقد أقنعنً الكونت ان الرواٌه كاذبه.
فٌدرٌكوٌ :قولون أن الدوق سٌكون هنا عما قرٌب .
كاسندرا:أنً لو لم أراك ثانٌه سأموت من الحسره.
فٌدرٌكو(:جانبا)أعرف ذلك ولكن الدوق سٌكون بٌننا ولن ٌرى حبنا
النور منذ الغد.
كاسندرا:أنا على علم بذلك ولذا سٌجن جنونً.
فٌدرٌكو :اما انا فلقد أصابنً الجنون بالفعل .
كاسندرا :لقد أهلك روحً األلم.
فٌدرٌكو :لقد ُدمرت حٌاتً بهذا اللهب.
كاسندرا:مالعمل أذا؟
فٌدرٌكو:مامن شئ نقوم به اال الموت.
كاسندرا:ما من طرٌق أخر؟
فٌدرٌكو:أذا كان ما فعلناه سٌؤدي الى فقدانك فلما أحٌا ٌوم أخر جدٌد؟
كاسندرا :ال ٌمكن أن ٌكون العالج بأن تفقدنً .
فٌدرٌكو:لعله من األفضل على ما أعتقد منذ الٌوم أن أخدم أورورا مـن
جدٌد وأحً حبً لها و أسـأل الـدوق أن ٌزوجـنً أٌاهـا هذه هـً
الطرٌقه الوحٌده لنكون بعٌدٌن عن أي شبهه,وقبل أن ُتحدث الثرثره
أي ألم لسمعتنا.
كاسندرا:مامن مفر ,فــــعلً أن أتركك تتزوجها وهكذا تضاف أهــــانه
جدٌده الى جروحً.
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فٌدرٌكو :أن الخطر الذي ٌداهمنا ٌجبرنً على التصرف بتلك الطرٌقه.
كاسندرا:قسما لو أنك نوٌت على هذه الخٌانه فلسوف ٌسمع العلم صوتً
صارخا بما قمت به أنا من ذنب وماقمت به أنت من عار .
فٌدرٌكو :سٌدتً أرجوك.
كاسندرا:أنك لن تثنٌنً عن عزمً.
فٌدرٌكو :سٌعرف كل شخص بأمرنا.
كاسندرا :ال ٌهمنً,فلٌأخذ الدوق حٌاتً ولكنً أقسم أنك لن تتزوجها.
(ٌدخل فلورو وفبٌو و رٌكاردو والدوق مرتدٌا زي عسكرٌا رفٌع)

رٌكاردوٌ :بدوا أنهم لم ٌستعدوا بعد لٌرحبوا بك ٌا سٌدي.
الدوق :ألن أشواقً أتت بً الى هنا سرٌعا.
كاسندرا:زوجً العزٌز أننا لم نعد التحٌه المناسبه لك .
فٌدرٌكو  :أن الدوقه حزٌنه بدون سبب واضح.أن الخطئ خطئً بالكامـل
ٌا سٌدي.
كاسندرا:أن دمك وفٌدرٌكوالطٌب ٌا سٌدي فً حاجه دائمه لعطفك وكذلك
أنا.فٌسرنً أن تعاملنً نفس معاملتك له .
الدوق:أنا أعرف مدى أخالصكم لً والحق أنً ال أستطٌع أن أصف مقدار
الحب الذي أكنه لكم,و أٌضا أعرف أن فٌدرٌكو قــــد أدار شــئون
الدوله فً منتهى الحكمه ,فبٌنما كنت فً الخارج لم ٌتمرد أحد من
مستأجري األراضً فعندما كنت مشـــــغوال برمحً وسـٌفً كنت
مسرورا كونً أعلم أن أبنً هنا نٌابه عنً,كسٌد فً منتهً الحكمه
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وأنـا أبتهل شكرا هلل فأن أعداء الكنٌسه لما أدركوا خطورتنا ولـــوا
هـاربٌن كالـــجبناء من المـــعركه لقد حـــٌانً األب الـمقدس عــلى
أنـتصارنا فً روما ولقد فرحت المدٌنه بً كـــما لـــو كنت تراجـان
األسبانً فلقد أخذت على عاتقً أن أكون أفضل مما انا علٌه بحٌث
تبرز فضائلً  ,ولٌست رذائلً ولذلك أصـبحت جـلـٌه لكـل شـخـص
فالرجل الذي ٌدوي أسمه فً كل مكان سٌكون غبٌا لولم ٌترك رذائله
وهكذا ٌكتسب مكانه أفضل.
رٌكاردو:أن أورورا والمركٌز ٌنتظرانكٌ ,اسٌدي(ٌدخل المركٌز وأورورا)
أورورا :مرحبا بك ٌاسٌدي فً وطنك لقد سررت برؤٌاك.
المركٌز أما انا أستقبلك بالموده التً عاهدتها منً دائما.
الدوق :أشكركما دعانً أعانقكما  ,أن المواساه الحقٌقه لتلك الشهور الـممله
التً قضٌتها فً الخارج تكون بمشاركتكم معً السعــاده مـشاركـــه
حقٌقٌه ,لكن األن ٌا أصدقائً األعزاء أطمع فً بعض من الراحـــه
وفً األٌام القادمه سوف نقضً الوقت فً األحتفال السعٌد .
فٌدرٌكو :فلٌحرسك هللا أٌها الدوق ولٌطٌل فً عمرك.
(ٌخرج الجمٌع بأستثناء رٌكاردو و باتان)
باتان :رٌكاردو ٌسرنً رؤٌاك .
باتان :وٌسرنً أنا أٌضا أن أراك!
رٌكاردو :كٌف سارت األمور ...أقصد القتال.
رٌكاردو:أن رعاٌه السماء أدت ببساطه ألنتصارنا .فلقد ُهزم لومبردٌا,ولـقد
تقهقر األعداء الى الوراء فارٌن بجلودهم ,لقد زمــجر أسد الكنٌسه
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العظٌم عالٌا,فأختفى الجمٌع بداخل سحائب التــــراب  ,ولذا أصبح
الدوق أشهر رجل فً طول وعــرض أٌــطالٌا  ,لــقد أحتفلوا بنصره
مثلما حدث قــدٌما عندمـــا أمتدحوا الملك سـول والـــملك داود عــلى
طرٌقتـهم فً دحر أعدائهم ولم ٌــقـف األمر الى هــذا الحــد فــالـدوق
كان رجال مختلف لٌس فقط لماأسداه من خدمات,فأنه لم ٌقــضً وقته
فً مطارده أمرأه كما أعتاد أن ٌـفعل مــن قبل فلقد أقــلــع عــن تلــك
المتعه التافهه أقسم أن تفكٌره أصبح متجها نحو كاسندرا فقط وبالطبع
لفٌدرٌكو بأختصار أن الدوق صار قدٌسا ,هذا ما أعدك به.
باتان:رواٌه محتمله ! وهل تتوقع منً أن أصدق أن الدوق أصبح قرٌبا من
هللا بهذه السرعه؟
رٌكاردوا:هناك نوع من الرجال ٌا باتان وقتما ٌعرفوا ان الحظ قد أبتسم لهم
ٌصبحوا أكثر غرورا وفخرا وٌـــجــبــروا البــاقٌن أن ٌقوموا بما
ٌأمروهم به .أن الدوق وهذه هً المفاجأه جاء األمر معه مختلف
فلقد أصبح أكثر أنسانٌه و أدب فلقد نبذ كل المدح الذي أنهال علٌه
لما أسداه من انتصارات مدوٌه فأصبح أكثر تواضع.
باتان :هــذا ما نرجوه وأن ٌظل دائما كما وصفته انت ولٌس مثل القطه التً
روي عنها فً القصه المعروفه حٌث أراد صــاحبها الٌونانً األصـل
ان تتحول قطته الرمادٌه اللون الى أمرأه وحــدث هــذا بالفعل وبـدأت
تتصرف كأمرأه وقامت بالعناٌه بشعرها وارتدت أفخر الثٌاب ولكنـها
عندما رأت فــأر صغٌر ٌعبر الغرفه قفزت الـــمرأه من كرسٌها لتلحق
به وكان هذا دلٌل على عدم تغٌر طبٌعتها األصلٌه وقتما كانت قطــــه
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فالقط سٌظل قط والكلب سٌظل كلب لألبد.
رٌكاردو:ال أصدق أن الدوق سٌكون خلٌعا كما كان من قبل وخاصه عندمـــا
ٌرزق بأطفال فسوف نراهم ٌمشطون شعر أبٌهم األســــد وهو ٌرقد
لدى أقدامهم مروضا تماما .
باتان :أود أن ٌكون ما تقوله الحقٌقه.
رٌكاردو :و األن وداعا ٌجب ان أذهب .
باتان :الى أٌن ؟
رٌكاردو:لكً أرى فتاه الٌمكن ان اتركها بمفردها.
(ٌخرج رٌكاردو وٌدخل معه خطاب)
الدوق :اال ٌوجد أحد من الخدم هنا؟
باتان :ها هو أنا وذلك ألضرب لك أروع مثل على األخالص أتجاهك.
الدوق :باتان الطٌب .
باتان :لٌحرسك هللا ٌاسٌدي ونحمد هللا على عودتك لبٌتك ثانٌه .
الدوق :ماذا تفعل هنا؟
باتان :لقد كنت حتى وقت مجٌئك أتسلى مع رٌكاردو و لقد أخبرنً عن تغٌر
أحوالك  ,وكٌف أعتبروك هٌكتور ربوع أٌطالٌا .
الدوق :أصدقنً القول ٌا باتان بٌنما كنت فً الخارج هل أدار الكـــونت شئون
الدوله كما ٌنبغً ؟
باتان:تستطٌع أن تقول أن دوي نصره هنا كان له نفس الدوي الذي أحدثته أنت
فً الحرب.
الدوق :وماذا عن كاسندرا؟ هل كانت معاملتها له جٌده؟
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باتان:سوف أصارحك بقوه ٌاسٌدي,أنه مامن زوجه أب وهبت أبن زوج أفضل
من فٌدرٌكو.
الدوق:لوكان ماتقوله ٌؤكد أن كالهماعلى وفاق فسأكون فً منتهى السعاده.
,أنا أحب الكونت حبا ٌفوق حبً للجمٌع .ولقد كنت على علم بــمدى
حزنه وقـما أضطررت الذهاب الى الحرب,ولكن عزائً أن كل من
زوجتً وأبنً تعلموا كٌف ٌود بعضهم البعض  ,فـفـً منزلً األن
أنتصاران أنتصاري فً أٌطالٌا وأنتصار كاسندرا هنا فأنا مدٌنا لهـا
فلقد أحتوت أبنً وألجل ذلك سوف أزدري أي أمرأه أخـــرى فـــما
مضى قد مضى ولننتهً منه.
باتانٌ:ا سٌدي ٌبدوا لً األمر أشبه بمعجزه,فكٌف ٌصبح من عاش مسرفا
فً ملذاته ٌعود الٌنا مخططا أن ٌحٌا حٌاه الناسك ,هذا ٌعنً أن التدٌن
قد جعلك أنسان جدٌد.
الدوق :أعدك ٌا باتان وأعد الجمٌع بأن أصلح من حالً .
باتان :أرجو ذلك,ولكن أننً لم أفهم لماذا لم تذهب الى فراشك على الرغـــم
أنك فً شده التعب كما أخبرتنا؟
الدوق :هذا ما أوده ٌا باتان لكن و أنا فً طرٌقً الى الدور العلوي أعُطٌـت
كثٌر من الخطابات والرسائل التً تذكرنً بواجبً أتجاه الدوله فعلـً
أن القً أهتماما بها فً أقرب فرصه,فلقد خططت أن أجٌب أي مطلب
فً هذه الرسائل قبل أن أنام فرعاٌه المحكومٌن مسئولٌتً  ,فمن ٌحكم
ٌجب أن ٌشعر بكل شئ من حوله,
باتان :فلتكافئك السماء على رعاٌتك لمسئولٌاتك وأن تفرح بشهرتك األبدٌه.
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(ٌخرج باتان)
الدوقٌ(:قرأ)أنا بستانً قصرك,أعمل فً تنمٌه البذورسوٌا مع أبنائً السته
أرجو منك أن تعطً األكبر.....كفى لقد فـــهمت ,فً المستقبل سوف
أزٌد من أحسانً(ٌقرأ)لوسندا أرمله الكابتن أورلندوٌ...اله من خطاب
ملئ بالتوسالت (ٌقرأ) جولٌوا كامٌلوا قبض علٌه ألخذه...ثانٌه نفس
األسلوب والمحتوى(ٌقرأ) بٌال دي سان جٌرمان فتاه شرٌفه ......لماذا
تكتب وهً واثقه من أننـً ٌمكن أن ألبً مطلبها؟ولماذا ٌأتً الخطاب
مختوما ومربوطا هكذا ؟ أن الـشخص الذي أعطاه لً كان ٌبدوا علٌه
الغضب أقسم أن مالمحه كمن رأى شبحا  ,وماذ تقول تلك (ٌقرأ)بٌنما
ذهبت أنت بعٌدا عنا قام الكونت والدوقه ب.....لقد أتـضح لً أمر ما
فلدي شئ من الشك أن األمور لم تتحرك فً المسار الذي كنت أرٌده
(ٌقرأ)أساء كالهما لشرفك وفراشك بكل خسه  ,كٌف أستطٌع تحمل
أخبار مثل تلكٌ( ,قرأ) سوف تجد دلٌال قاطعا لوأنك الحظتهم بنفسك
الى أي مدى ٌحمل هذا الخطاب أساءه لعٌنً ؟ وكٌـــف ٌتثنى لً أن
أسألهما عن صدق تلك الخطابات؟أنا على قناعه بأن أكاذٌب مثل تلك
تجنً على مشاعر األب ,عندما ٌقال له أن زوجته وأبنه ٌحرمانه من
الشرف,فهل علً ان أعتقد بخٌانه كاسندرا ؟ وهل علــً تصدٌق أن
فٌدرٌكوا لدٌه كل هذا العار؟فكالهما رجل و أمرأه مــما ٌقودنً ذلك
الى الشك الذي هو حتما حقٌقه ! لــقد أختبرتنً السماء وأنزلت العقاب
علً لما قمت به من أثام  ,أن العقاب الذي نزل على الملك داود بـنبؤه
مـن النبً ناثانٌ ,فـسر كـٌف أصـبح فـٌدرٌكو أبـسلون جدٌد  ,لـكن ما
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عـوقبت به أنا أسوء بكثٌر ألن أمرأه داود كــــانت فــقط محظٌته بٌـنما
كاسندرا تكون زوجتً ,أن خبث أفعالً الطائشه و حٌاتً األثمه هـً
التً أرسلت العقاب علً وهذا على الرغم من كونً لم أقم بما قام بـه
الملك داود الذي ظفر بزوجه عن طرٌق القــــتل وبالـخٌانه  ,أنه أبنً
الذي أذنب فً حقً بمثل تلك الخٌان ّه !أوٌجب تصدٌق أن أبنً قـادرا
على أتٌان الرجس بمثل هذه البشاعه أتجاه أبٌه المسئول عن مـــجٌئه
الى الحٌاه ؟لوكانت تلك هً الحقٌقه فأنا أبتهل الى السماء لـكً أقــتله
مره وبعد أذ فلتمنحه الحٌاه لتكون لدي الفرصـــه لقتله أكثر من مــره
ٌالها من خٌانه حقٌقٌه! أن تلك هً أفظع أســـاءه !فأن الرجل ال ٌمكن
أن ٌغادر بٌته بدون أن ٌسٌئ أبنه له  ,معتقدا أنه فً امان  ,كـــٌف
أستطٌع أنا بعد أذ أن اكون متاكد من ان ماأعرفه من حقٌقه من غــٌر
المتوقع أن ٌكون له شــهود منتبهٌن الى سـقوطً المرٌع ؟ الـى األن
من الممكن اال ٌكون روح قد تحدثت بشئ عن هذا األمرالمرٌع لـكن
لوأحد تتبع األمر سٌكون أكتشاف فضحتًٌ مـمكن وهذا لكونها حـقٌقه
وسٌعقب ذلك أن ٌجللنً العار  ,أن عـقابه لٌس بأن أنتقم منه مبـاشــره
فلـٌس من المناسب أن ٌنتقم الرجل من مثل هـذا  ,وأن أجــباره عـلى
على األعتراف بالحقٌقه سٌكون فٌه هالكً ,ماحـدث من جـــرم ٌـؤذي
الشرف سٌكون أثره قلٌل وذلك أذا لم ٌصبح هذا الجرم مضغه تــلوك
بها األفواه.
(ٌدخل فٌدرٌكو)
فٌدرٌكوٌ :ا سٌدي لقد عرفت أنك لم تنم حتى األن فلدي رغبه أن أتحدث
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معك .
الدوق:فلٌحرسك هللا ٌ ,افٌدرٌكو.
فٌدرٌكو :لقد أتٌت ألنه ٌوجد مطلب أرجو أن تجٌبنً أٌاه.
الدوق :أنك لست فً حاجه للتوسل فأنت تعرف مدى حبً لك فما تطلبه مـجاب
من قبل أن أعرف ما هو.
فٌدرٌكو:أنها رغبتك أٌضا ولٌس من وقت طوٌل,فما أرٌده هو طلب ٌد أورورا
وعـلى الرغم أنً أشاركك هـذه الـرغـبه أجـدنً غــٌر مـتشجع كــون
المركٌز ٌتودد الٌها وٌحبها,لكنك عندما رحلت الى أٌطالٌا رأت أورورا
مدى حبً لــها فتـغٌرت وبدأت تحبنً مــن جـدٌـد و كنت أرجوا عـند
عودتك أن تمنحنً موافقتك ألتزوجها وأن نرتب األمر وتشملنا بـعطفك
الدوقٌ:ا ولدي أنه ما من شئ أفضل من ذلك ٌمنحنً السعاده وفً مثل هذااألمر
ٌجب علٌك أن تستشٌر أمك كما أستشرتنً .
فٌدرٌكو :لكنها لٌست من دمنا فلماذا أذا على أن أسأل عن رأٌها؟
الدوق :هذا ما أعتقدته كونها فً منزله أمك.
فٌدرٌكو:كال لقد كانت أمً هً لورنسٌا.
الدوق:أذا فأنت تخجل من أن تدعوا كاسندرا أمك ؟ لقد أخبرونً أنه عندما كنت
أنا فً الخارج أنك وهً كنتم على وفاق.
فٌدرٌكوٌ :ا سٌدي أنا ال أحب أن أناقض ما قٌل  ,و أعرف مقدار حـبك لها لكن
لو أنهم وصفوها بالمالك فذلك ال ٌعنٌنً فً شئ.
الدوق :أذا فأنا حزٌن ألن ما سمعته لٌس حقٌقً  ,فلــقد أخبرونً أنه ما من شئ
ٌسعدها أكثر من رؤٌاك .
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فٌدرٌكو :أنها عطوفه لكنها ال ٌمكن أن تحبنً مثل أمً.
الدوق :هذا ٌجعلنً أمٌل للقول بأن قولك به شئ من الحقٌقه  ,فـــحبــــها لك هو
ما أسأله من السمـاء وٌـسعدنً أن تـحبك أكثر من أن تحبنً فهذا ٌجـعل
مملكتنا فً تناغم.لٌكون هللا فً عونك.
فٌدرٌكو :وفً عونك أٌضا ٌاسٌديٌ(.خرج فٌدرٌكو)
الدوق  :كـٌف أستطٌع تحمل مثل هذا الكذب الشنٌع,وأن أرى كٌف ٌـخفً وجـه
الحقٌقه بطلبه الزواج من أورورا! أنه ٌلقً باللوم على كاسندرا معتقدا أنً
سأظن أنها شخص سئٌ ,الهم من أغبٌاء هؤالء المجرمٌن ,فهم على قناعـه
بأنهم ٌستطٌعون أخفاء جرٌمتهم لألبد,لكن األمر على خالف ذلك فذنوبــهم
واضحه! أنه ال ٌستطٌع أن ٌدعوها أمه,أن زوجه أبٌه هً محبوبته ,ولــكن
كٌف أستطٌع أن أكون على قناعه تامه بأنهما أساؤ الً؟ و أن األمر حقٌقه؟
هل من الممكن أن ٌكون أحد أعدائً ٌرٌد أن ٌجعلنً أصدق أن أبنً خـائن
(تدخل كاسندرا و أورورا)
أورورا :أنً أعتمد علٌك فً مساعدتً ٌا سٌدتً.
كاسندرا :أن أختٌارك لً شئ ٌشرفنً.
أورورا :الدوق قادم الى هنا .
كاسندرا:سٌدي أنا ال أعتقد أنك مستٌقظ تماما .
الدوق :هــذا ألنً كنت بعٌد لفتره طوٌله ,وأننً أجد نفسً بحاجه ماسه ألعطً
شئون الدوله أهتمام أكبر  ,أنظـــري فهـــذا الخطــاب ٌذكر الطرٌقه التً
أتبعتٌها أنت والكونت لتسٌٌر شئون المقاطعه ,فأن أفعالك كانت موضوع
أهتمامهم,فلقد كسبت ثناء األخرٌن.
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كاسندرا:بل أنه الكونت ولٌس أنا الذي ٌجب أن تمنحه أمتنانك ,ولٌس نفـــاقا لو
قلت أنه خدمك جٌدا داال بذلك على وعٌه ونبله  ,الممزوج بالحكمه
والشجاعه الحقه فهو صوره منك ٌاسٌدي.
الدوق:أنك تتحدثً كما لو كان ٌقلدنً فً كل شئ ,وربما األن لدٌك مشكله فـً
التمٌز بٌنً وبٌنه وألجل ذلك سأكافأه المكافأه التً ٌستحقها .
كاسندرا:أنها أورورا التً تحتاج مكافأه منك  ,فالمركٌز ٌرٌد أن ٌتزوجها ولقد
أخبرتها بأنك ستوافق بالتأكٌد .
الدوق :أنا أخشى من وجود شخصا أخر له األحقٌه أعلى مكانه وحبه أكبر وأنه
قد سألنً عن أورورا ألزوجه أٌاها.
كاسندرا :تقصد الكونت.
الدوق :نعم الكونت.
كاسندرا:وهل سأل عنها؟
الدوق :أجدك متفاجئه ٌا كاسندرا.
كاسندرا:لو كان شخصا أخبر أخبرنً بذلك لقلت أنه كذاب.
الدوق :ولكً ٌكون الكونت مسرور فأن حفل الزواج سوف ٌكون غدا.
كاسندرا :لو هذه رغبه أورورا فلٌكن األمر كذلك.
اورورا :سٌدي سامحنً فأنا ال أستطٌع الزواج منه.
الدوق  :أي غباء هذا ! أن الكونت له األفضلٌه على المركٌز فـهو األرفع مقاما
اورورا:لكنً عندما أحببته ٌا سٌدي فأنه لم ٌكن ٌلتفت الً وعلى هذا لو قال أنه
ٌحبنً األن فأنا ال أشاركه هذه العاطفه.
الدوقٌ :ا أورورا أنا أسألك الموافقه لٌس ألجله بل ألجلً .
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اورورا :أقسم لك ٌا سٌدي أننً ال أحبه و ال أرٌد أن أتزوجه(.تخرج أورورا)
الدوق:شئ فً منتهى الغرابه.
كاسندرا:ربما كانت جرٌئه بعض الشئ لكنها تتصرف بحكمه.
الدوق:سوف تتزوجه واال ستدفع ثمن جسارتها.
كاسندرا :أن أجبارك أٌاها  ,غباء تام فال ٌوجد حب اال عن رغبه حره.
(ٌخرج الدوق)
ال أسـتطٌع تحمـل فكره أن الكونت سٌقدم على القٌام بمثل هذه الخـــٌانه
(ٌدخل الكونت)
فٌدرٌكو :أو لم ٌكن والدي هنا؟
كاسندراٌ :اال جسارتك كٌف تتحدث الى الدوق عن رغبتك بالزواج من أورورا
أي خٌانه تلك.
فٌدرٌكوٌ :ا كاسندرا صه ! أننا فً خطر عظٌم .
كاسندرا :ال ٌوجد أي خطر ٌقارن بكل الغضب الذي أشعر به نحوك.
فٌدرٌكو :أرجوك تحدثً بهدوء و اال سٌسمعنا كل شخص.
(ٌدخل الدوق مختبئ وٌنصت لما ٌقال)
الدوق :أرٌد بٌنه  ,سوف أنصت لما ٌقوالنه كال لألخر ,فمن األفضل أن أعرف
ماهو أسوء بدال من أن تحطمنً أفكار وخٌاالت مخٌفه ال أساس لها.
فٌدرٌكو :فلتنصت الً ٌا كاسندرا ,فاألمر األن ٌتعلق بسمعتك .
كاسندرا:مامن أمرأكثر أهمٌه مما انت مقدم علٌه من نذاله وذلك بعد كل ما قدمت
من حب أنك فً سعاده كبٌره كونك دمرت شرفً بهذا العشق.
فٌدرٌكو :أن اهتمامً األكبــر كان اال ٌقع الشك بٌنً وبٌنك لكن ماحدث ٌجب أن
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ٌنتهً,أن الدوق لٌس بالرجل األخرق ,فلو فهم ذات مره ما فعلناه سوف
ٌبذل كل ما فً وسعه لٌصلح من سمعته وأسمه ,سٌدمرنا حبنا بمثــــل
هذه الحمى  ,ال تسألً عن المزٌد من الحب.
كاسندرا :أنك أعظم جبان رأٌته فً حٌاتً فتلك التزلفات والتوسالت الحلوه التً
أمطرتنً بها أستولٌت أنت على قلبً بها و بعد أذ على شرفً كم مـــن
أمرأه أصبحت مثلً مدمره بسبب رجاال جبناء ال حٌله لهمٌ .الك مــــن
شخصا ال رجوله فٌه لقد دمرك الخوف!
الدوق :كٌف أستطٌع تحمل المزٌد من األنصات هل خلقت أنا من حجر ؟ انـهم
ٌعترفون وبدون حاجه ألله تعذٌب  ,مـــن ذا الذي ٌستطٌع أن ٌقول أنً
ال ٌضنٌنً األلم األن عندما أجبر على سماع هذا األعتراف؟أنا لست فً
حاجه لسماع المزٌد,واألن أٌها الشرف علٌك ان تكون منفذ العدل وتصدر
الحكم بالعقاب  ,ولـٌكن ذلك بطرٌقه تبقً على سمعتً غٌر ملطخه و اال
أكون مضغه تلوكها األفواه ,فأتعرض للعار  ,فـما من روح حٌه ٌجب أن
تعرف بأن العار ٌحٌط بــً ,علً أن أتخذ خطوات ٌتم على أصرهـا دفن
الجرٌمه سرٌعا  ,فلٌس كافٌا أن ٌطهرالرجل شرفه طالما ٌمكن لألخرٌن
الحدٌث عن عاره لألبد.
(ٌخرج الدوق)
كاسندرا :كم من أمرأه أهٌنت من رجال أخساء.
فٌدرٌكو  :أقسم ٌا سٌدتً أننً سأقوم بفعل ما تطلبٌه منً ان كلمتً تحمل شهاده
أخالصً .
كاسندرا:هل مثلك ٌمكن أن ٌعد بشئ؟
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فٌدرٌكو:الزلت أساندك حتى االن.
كاسندرا:وأناعلى قناعه أن الحب ٌمكن له قـهرأي شئ ,الزلـت حتى األن طوع
أمرك,وطالما ما أعتقده صواب فأن الحب كما أعرف سٌجعلنً قـادره
على رؤٌاك كل ٌوم.
فٌدرٌكو :أذا ٌا سٌدتً فلتذهبً الى الدوق و تظاهري بالسعاده و الفرحه عندما
ترافقٌه.
كاسندرا :حسنا ,وفً فعل ذلك لن ٌجد حبك أي أسأهٌ(.خرجان).
(ٌدخل باتان و أورورا)
باتان:لقد أخبرونً ٌا أورورا أنك عما قرٌب ستتزوجً صدٌقً المركٌز وحول
هذا الموضوع لدي طلب واحد هو أننً أرٌد الذهاب معك الى مانتوعندما
تغادرٌن.
اورورا :ولكن لماذا ٌا باتان؟ فأنك الخادم المفضل لدى الكونت.
باتان :ولذلك ارٌد أن أتركه ,فمن ٌخدم جٌدا ال ٌصٌبه النجاح  ,ففً الغالب أنك
سمعتٌهم ٌقولون":كال لٌس الٌوم فلتنتظر حتى االسبوع القادم " فال مكافأه
لما أقوم به ولذلك أفضل الذهاب معك الى جانب ذلك فأنا ال أعــرف هل
جن جنون الكونت؟هل هو سعٌد أم حزٌن؟والدوقه مثله اٌضا كما لوكـانت
تحب الغزل فً كل وقت ,فما الذي أتوقعه أذا كان الجـمٌع ٌــزعجنً ؟أما
الدوق دائما ما ٌخاطب نفسه و ٌتــخبط كما لو كان أعـــمى و ٌتظاهر أنـه
قدٌس كامل السجاٌا  ,وٌبحث عن أشٌاء ال ٌجدها,فأي رجــاء لكً أنتــظر
هنا؟وأي أمل لً فً هذا المكان ,أنا أود الذهاب معك الى مانتو.
أورورا  :لو كانت تلك رغبتك الحقٌقٌه سوف البٌها لك فً حال تزوجت المركٌز
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باتان :أنا أقبل قدمك أالف المرات وسأكون رهن أشارتك فً أي شئ ترٌدٌه.
(ٌخرج باتان و ٌدخل الدوق)
الدوقٌ :الها من حـقٌقه  ,فدائما ما ٌحكمنا فظاظه الشرف من ذلك الرجل الذي
أحضـرهذا القانون الى العالم لٌثبت لنفسه أن كل االغبٌاء مضللٌن؟واكثر
من ذلك فاالمر ٌعتمد على طبٌعه المرأه الهاشه,بٌنما الحقٌقه أن الرجـل
هو االقوى,فالرجل ال لوم علٌه  ,لكـنه بواسطه أخطاء وذنوب االخرٌن,
تسرق سمعته سرٌعاٌ ,الها من أثباتات,تؤكد أن من أبتكر هذا التقلٌد كان
أٌضا بالتساوي مخدوع ولذلك فاألنتقام ٌؤكد أن األخـــرٌن بالـــضروره
بأسٌن  .أورورا.
أورورا:نعم ٌا سٌدي.
الدوق :أن رغبه كاسندرا هً ان تعطً ٌدك للمركٌز لكً ٌتزوجك وانا أرغب
فً أدخال السرور علٌها بهذا الخبر فأنك كما ٌبدوا لٌس لك رغبه لــكً
ترتبطً بفٌدرٌكو.
أورورا :أن ما تقوله ٌدخل على قلبً السرور.
الدوق :البد أن المركٌز قد أخبر عائلته فً مانتو.
أورورا:سٌشرع فً ذلك حاال,فسوف أخبره أن ٌكتب لهم خطاب بذلك.
(تخرج اورورا)
الدوق:قسما ,أن ما سأتخذه من عقاب أنه لمرسل من اعالً السموات  ,فالعداله
التً أنشدها األن لٌس بدافع من أحساسً الخاص باأللم,لكن محبه مــن هللا
فما أنا شارعأ فٌه هو أنتقامه ولٌس أنتقامً فأنا فقط سهم العقاب السمــاوي
فالباعث الذي أدى بً الى ذلك لٌس بسبب األساءه لً كـزوج  ,لكن كــأب
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أستدعى الثأرألثم مرٌع فتطلب ذلك عـقاب بالأنتـقام فقانون الشرف ٌخـبرنا
بوضوح ان عقاب االهانه ٌكون سرا و اال سٌكون العار مضاعف فالـرجل
سٌحل علٌه العار مرتٌن لو تم توقٌع الجزاء على مسمع من الناس ,فلو فقد
الشرف مره سٌفقده الى األبد  ,وسٌعرف العالم بعاره ,أن الخائنه كاسنـدرا
قٌدت قدمٌها وٌدٌها بأحكام ,ووضعت على وجهها قماش وكممت فمها لكً
ال تصرخ أو تبكً ,كان هذا سهال كونً قد أخبرتهــا بأنً عرفت الـحقٌقه
مما أدى بها أن ٌغمى وتسقط عند قدمً و أن قتــلها فً تلك اللحظه وهــً
تتوسل شئ ٌثٌر الشــفقه ورغم هذا ٌمكن لً تجاهلها ,لكن عندما أفكر فـً
قتله ....اال ٌرتعد القلب من ذكر أمر مثل هذا االمر؟ أن مـجرد التفكٌر فـً
ذلك ٌلقً بداخلً الخوف وٌجعل أوصالً ترتجف ,أنا ال أستطٌـع أن أجـد
القوه على الحدٌث,أشعر بروحً سٌغشى علٌها  ,وعٌـنً على الرغم منً
تبكً األن ,وقلبً ٌدق بحده و ٌكاد ٌخرج من صدري  ,أجـد ذلك صــعب
,أكاد ال أتنفس كما لو كان شتاء لٌل بارد ٌتدفق مجراه قد تجمد  ,لكن ٌجب
اال أدع حبً له ٌحول بٌنً وبٌن ما أنا مقدم علٌه من فعل ,فالكتاب المقدس
أخبرنا أن هللا ٌأمراألبناء بطاعه أبائهم والٌلطخوهم بالعارمثلما فعل فٌدرٌكو
نعم علً أن أعاقب أي شخص ٌتعدى على شرٌعه هللا  ,وٌحضـر مثل هذا
العارعلى رأس أبٌه  ,فمـن الممـكن أن ٌـأتً األبن بـجرائم أفـظع  ,لقد قتل
أرتكسركٌس خمسون رجل ولسبب أتفه من ذلك وأٌضأ تركوتٌس وبروتس
لطخوا سٌوفهم بالدم ألرساء القانون بالقوه,كال ٌجب اال ٌجعلنً الحب انتظر
فألنتقام ٌجب أن ٌكون سرٌع وعندما ٌحكم الـشرف رأس المـحكمه سـٌنطق
بتنفٌذالحكم العتٌد,أن األدعاء ٌتهمه فهو مذنب بكل وضوح والعٌون واألذان
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تشهدان علٌه  ,وعــلى الرغم من أن الــحب والـدم ٌدافـعان عنه لــكنهما لن
ٌنتصران له  ,انها شرٌعه هللا التً تقرر فً األمر وذلك عندما ٌكتب الضمٌر
على جبٌن الرجل أنه مذنب  ,هاهو قد حضر,أنً أبتــهل للسماء أن تمنحنً
المساعدهٌ( .دخل فٌدرٌكو)
فٌدرٌكو:سٌدي ,أعتقد انك وافقت على زواج أورورا من المركٌز جونزاج؟لقد
أخبرونً أنه عما قرٌب سوف ٌأخذها الى مانتو.
الدوق :لٌـس فً أستطاعتً أن أحدد هل األمر صحٌح أو ال فأنا لم أتبٌن حقٌقه
الموضوع بعد  ,فأنا ال أعرف  ,فلقد شغلتنً مهام أخرى .
فٌدرٌكو:نعم فالذي ٌحكم من الصعب أن ٌجد الوقت الكافً للراحه,مالذي أتعبك؟
الدوقٌ:ا فٌدرٌكو,أن رجل نبٌل عن حق هنا فً فٌرارا,خطط ألنهاء حٌاتً لكنه
بغباء وثق فً زوجته وأودعها سره  ,فحضرت الً وكشفت أمره لًٌ.اله
من حكٌم ذلك الذي ٌتملق النساء وٌاله من غبً ذلك الذي ٌثق فً أخالصهم
ولقد أستــدعٌت هذا الخائن الً قائال له أنً أرٌد الحدٌث معه فً أمر هام
ولما جاءنً أخبرته أنً أعلم بخٌانته  ,وعلى الفور تغلــــب عــلٌه الخوف
وهكذا وبدون أي صـعوبه قمت بربطه فً الـكرسً وغطــٌت جـسده ولـقد
أخفٌت سر الخائن,وعلى الذي سٌحضر لقتله اال ٌرى وجهه وهذا ألضمن
سالمه البلده ٌ ,افٌدرٌكو أن ثقتً فٌك كبٌره فعلٌك أن تقوم بفعل ٌجـــب اال
ٌعلم به أحد  ,فـلتسحب سٌفك بجراءه و لتنهً على حٌاته  ,وسـأجــلس هنا
مراقبا شجاعتك فً قتل العدو .
فٌدرٌكو :أو تكون تلك مؤامره او مجرد أختبار ألخالصً؟
الدوق  :لـو أن اي أب سأل أبنه أن ٌسدي له خدمه هل ٌبدوا مرتبك ومتردد هكذا
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وٌبرهن على أنه ال ٌنتسب ألبٌه أنتساب كامل؟
فٌدرٌكو :فلتعطنً السٌف و انتظر هنا أقسم أنً ال أشعر بأي خوف لقد أخبرتنً
أن الرجل مربوط بأحكام فلماذا ستهتز ٌدي أذا؟
الدوق :أذا سأذهب بنفسً و اتمم األمر سرٌعا.
فدرٌكو :كال  ..لقد امرتنً..
الدوق :أنك متردد فً الذهاب هٌا فلتقم األن .
فٌدرٌكو:حتى وأن كان القٌصرسوف اثبت لك أستطاعتً أن أطعنه االف المرات
(ٌشهر سٌفه و ٌغادر)
الدوق :ســوف أشاهد ما سٌحدث من هنا,أنه ٌقترب منها واألن فالرجل الذي قـام
بتلطٌخ شرفً هكذا ٌرده الً ,أٌها الحرس!تعالوا بسرعه أٌها الخدم سكان
بٌتً أسرعوا!(ٌدخل المركٌز و أورورا وباتان و رٌكاردو وأخرون)
المركٌز :لماذا تستدعٌنا ؟ لماذا تصٌح بصوت عال؟
الدوق ٌ:اله من خائن ,أن الكونت رٌثما علم أن كاسندرا تحمل بطفل ,أدرك فً
التو بضٌاع ورثه ,ولقد دفعته غٌرته ,بقتلها.أننً الدوق  ,أمرك باألنتقام
من القاتل.
المركٌز :هل ماتت كاسندرا؟
الدوق :نعم أنها بالداخل.
المركٌز :أقسم بأال أعود الى مانتو,حتى ٌلقى الخائن جزاءه .
الدوق:أنه قادم نحونا,أنظروا هاهو سٌفه ملطخ بالدمٌ(.دخل فٌدرٌكو)
فٌدرٌكو :ما الذي قمت به؟لقد أزحت ماكان ٌغطً الوجه وعلمت أن الشخص
الذي أخبرتنً أنه خائن كان...
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الدوق :هل تجرؤ على أن تلومنً بعد خٌانتك تلك؟ فلٌقتل فً الحال.
المركٌز :لقد أذنب  ,وٌجب أن ٌموت.
فٌدرٌكو :لماذا ٌا أبً قمت بذلك نحوي؟
(ٌخرج فٌدرٌكو ٌ ,تبعه المركٌز)
الدوق  :ستعرف لماذا لكن ٌوم القٌامه ,اورورا أستعدي لكً تذهبً الى مانتو,
فالمركٌز كرٌم ومخلص ,هذا شئ أكٌد.
أورورا :أنً فً غاٌه االرتباك,وال أدري بماذا أنطق؟
باتان:قولً نعم ,فما حدث الٌوم ٌ ,جعل من قضٌتك شئ هام.
اورورا :دعنً أفكر  ,وأعد بأن أجٌب غداٌ(.دخل المركٌز)
المركٌز :أنتهى كل شئ ,لقد قتل الخائن.
الدوق:أن أحزانً ال حد لها ,أرغب األن فً أن أرى جسده ٌرقد بجانب كاسندرا
ٌ( .كشف عن الجسدٌن)
المركٌز:أننا نبصر هنا  ,عقاب بال أنتقام.
الدوق:أن عقاب األثم لٌس باألنتقام بل بأرساء العداله ٌ,اله من أمر فظٌع الأملك
القدره على مشاهده المنظرٌ ,كاد ٌنفطر قلبً ,لقد أعتقد أن بأمكانه أن
ٌرثنًٌ .اله من عقاب فظٌع نزل على جسد قلٌل الحٌاه.
باتان :وبهذه النهاٌه المأ ساوٌهٌ ,كون ماحدث من أعاجٌب فً أٌطالٌا درس
ٌتعلم منه كل من فً أسبانٌا.
( أنتهى)
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