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  وكـــان ذلك  ر بالكلٌهــكان مهمال األمهذا الموضوع وبالنسبه ألبً       

ل على كل فرصه لسلكـأن أحص فراط فً لهوي وألبمثابه أذن لً ل       

مً الـتًـٌؤدي الى جرائ هذا الطرٌق و أن أضع أمام ناظري كل ما       

لطختنً اآلن وكلما تقدم بً العمر كنت أجــد ســـعادتً فً النســـاء        

ــقد قضٌت النهار واللٌل فًفلـ, والمهاره فً لعب الورق , الجذابات       

نًمثل صرح قد ب   كانه ه األمور فأن المجرى الذي سلكتمتابعتى هذ       

ت الرٌحأساسته لٌس على أرض صلبه بل على الرمال بحٌث لوجاء       

ت فً قد  فقد  ففً كل ٌوم ٌعبر أجد نفسً ,وقامت بهزه ٌقع كل شئ       

انا  لذيك والدي الطرٌق الخطـأ االنهاٌه أدرخضم هذه الملهٌات فً        

أرادو, تلع منً هذه األفعال الخاطئه حاول أن ٌق لكن متأخر و, فٌه        

واعترف بأنً, أن ٌصلح من اعوجاج الشجره و ٌجعلها تنمو سوٌه        

وكان نتٌجه ,حاولت طاعته لكن فً النهاٌه تجاهلت ماحاول قولً لً       

وذلكه ـفً قلق مستمر وعمٌق ألمً المسكٌن ذلك أن تسببنا أنا وهو       

نتج أن لم ٌكن بسبب العداء المستحكم  بٌنً وبٌنه فعلى األقل بسبب        

ومنذ ذلك الحٌن أصبح قلبها ضحٌه ضعف الثقه, .الكراهٌه المتبادله       

ً منورها كان الطرٌق الوحٌد الذي ٌرحنفأن أردت ذات لٌله أن أز       

ن اجد فٌه العالج هو ان استعـمل المفتـاح الـذي ٌــدعنً أحزانً  وأ       

دقـواخفً أمرحضوري عن والدي فمن ٌص,أدخل المنزل فً هدوء       
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فاءــأن ٌحجب األبن عن امه والعكس فلقد قوبل أخالصً ألمً بالج       

واألن لو أردت أن تعرف ,  كما لو كنت لصاً أعتاد ان ٌخدع العالم       

أذا-حكمت علً بالتعاسه  ه األخٌره التً عصفت بمصٌري والضرب       

-ً الفلسق وشئونً العاطفٌه المسببان ألبفلنضع بجانب لعب الور        

انتلقد ك,خص أصبح على مقربه منًعلى عالقه بش فلقد أصبحت        

فكان شخصها ٌمتازبالمزج ,فتاه معجزه فً جمالها مثلما فً حكمتها       

ولم ٌمر وقت حتى , م كامل بٌن هاتان الصفتٌن الرائعتٌن فً أنسجا       

نطق بشئبها وبدا ذلك فً اول األمر كأشارات فلم أأصبحت مولعاً        

ثم تحول األمر الى تنهدات وبعد أذ كلمات كانت فً ثقل حركتها ال       

لقد أخبرتها من خالل مراسالتً لها,توضح قوه الحب التً بداخلً       

بهـولقـد تأثرت بعاطفتً تلك مجٌ, الحب الذي أشعر به نحوها  عن       

بشفقه على ولهً بما  أستحق وبعد فتره أصبح ش باكها مكان لــقائنا       

اهها بل كان ذلك شـئ ـللفت أنتب ,  بدت مسروره بما أقوم به فالفتاه       

الـمحـبتوافق على سماع تــزلفات  ٌرٌحها فالحقٌقه  ان مامن فتاه        

العكس أنها شجعتنً فبدأت أفكاري تتجه الى  فعلى  , تكون متكدره       

هذه األشٌاء التً هً بالنسبه للعاشق المتلهف  مكـافأة  حقٌقه  لحبه        

بالــكلٌه  مستبدفأن العشق نفسه كان شئ   كانت شئ ظاهري لكنها       

لقد سمحت لً,لمناألفما كنا نعتقد انه مصدر للسعاده أصبح مصدر       
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و لقد كان علً األحتفاظ بوعدي بالزواج منهابالدخول الى منزلها      

  هذاال اٌضا أن ٌخبوالقدكان سهال القٌام بالقسم على ذلك وكان سه    

كان وأغوٌتها فتذوقت اللذه معها  حتى لم ٌمر الوقت, القسم تماما      

ونتج عن هذا, فكها  األمر كما لو أن هناك عصابه على عٌنً وتم     

أنً رأٌت صوره هذه السٌده على شاكله أخرى ال تكسوها الفضٌله     

أٌها األفعوان... أوه أٌها الشرف , كما أعتقدت لقد بدا األمر بسٌط      

فالحب الذي كنت أكنه لها, الناري فلم ٌمر الوقت حتى حدقت فٌنا      

من السهل أن أنساه فهذالقد بهرنً جمالها ولم ٌعد , سبب لً الندم      

رـعلى أملقد كانت تصر, الحب كان بالنسبه لً كامال فاضال شرٌفاً      

أنً الزلت فقط أبن لعائلتًزواجنا فدفعنً هذااألصرارعلى التأكٌد      

ولست فً حاجه للقول أنها,وقد أتخذت ذلك حجه لتأجٌل ٌوم زفافنا     

ها  ـتجـعلنً أصـــدق أن نأدى ذلك الـى أ, م رأت فً أمري الخداعل     

فهذا بكل نعومه شرعت فــً التخطٌط  ضدي  ال تزال مخدوعه و     

لأخ سرق وقتل رج لقد كان لدٌهاو,شئ ممكن بداخل طبٌعه المرأه     

بالـلى الجاأعفً ثري وبعد أذ هرب من سرقوسه باحثا عن مكان      

ها المسٌئهأخفى نفسه فً منزلها مما ادى ان ٌعرف بقصتو ثم جاء     

ثأرفأتفق مع صدٌقٌنخذ بالأن ٌأ وعزم,فغضب غضبا شدٌدللشرف      
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وذات مساء فً لٌله حالكه السواد قررت الذهاب,مجرمٌن لٌساعداه     

تلوا سٌوفهم فحاولتـولم ٌمر الوقت حتى قفزوا نحوي وأس,ألراها      

جاهأنحـرفت عن أت الدفاع عن نفسً عن طرٌق مفادات طعناتهم  و     

....ت بندقٌتً لتأمٌن نفسً  ولقد بدواالثتهم وبسرعه أمسكث     

(صٌاح من الخارج)      

.أبحثوا فً الوادي(:من الخارج)أصوات  

.بأقصى سرعه ممكنه.أبحثوا فً الطرٌق(من الخارج)أصوات  

ماهذا ماذا حدث ؟:دون مٌندو  

(ٌدخل فٌسنتً)     

...ٌاسٌدي, الخدم :فٌسنتً  

؟ ما الخبر:دون لوبً  

!تحدث: دون مٌندو  

ما األمر؟:دون فٌولنتً  

ذلكأقسم على  القانون ذهبوا وأحضروا,هؤالء الذٌن جروا من هنا:نتًفٌس  

!أنظروا هناك,صدقونً           

.أسرع, الى الجبال:دون لوبً  

ســوف أتحدث الٌهم, أنً أمنحك مساعدتً لتكون فً مأمـن : دون مٌندوا   

.لى الوفاء بوعديفأنا عازما ع                
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.وأنا أقبل ذلك: دون لوبً   

أن واألن أسألك فقط أن تعطٌنً كلمه بحٌث لو رغب شخصاً  : دون مٌندو  

ٌ حدث نفعاً لك أدعه ٌعبر              .ٌحادثنً فٌما   

.ال شئ أستطٌع أن أعطٌه لك اال سكٌن القنص هذه: دون لوبً  

لماذا تشٌر بالسكٌنه نحوي ؟:دون مٌندو  

.ربما ألنها أفضل دلٌل على شراستً:وبًدون ل  

.على ذلك سوف أقوم بجعلها ثالمه :دون مٌندوا  

.فلتأخذ السكٌن وداعاً :دون لوبً  

.فلٌحرسك هللا:دون مٌندو  

.ٌاال سوء الحظ: دون لوبً  

ماذا فعلت؟:دون مٌندو  

أنظر كٌف ٌجري دمً األن أي...ٌدي  بمسكك السكٌن جرحت : دون لوبً  

أن السكٌن فً ٌدك تخبرنً أنه ذات ٌوم سوف ! عقلً خبط ٌمألت              

.!أجدك تبحث عن األنتقام من حٌاتً              

تعال األن:دون مٌندو  

أنهم ٌقتربون سرٌعاً :أصوات من الخارج  

فلتذهب األن فً التو فالخطرالذي ٌداهمك ٌكون أكبر من أن: دونا فٌولنتً  

.كٌنهتتحمله روحً المس                 
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وألجل خاطرك سوف أذهب على الرغم من أن األنتظار سٌكون:دون لوبً  

أن مثل هذه األشٌاء التً رأٌتها الٌوم تجعل(جانباً )فٌه أعظم فرحه             

.التخٌل فً منتهى التخبط             

وهل تلك الجرائم تستطٌع أدخال الفرحه على وجه مثل(جانباً :)دون فٌولنتً  

(ٌفترقان)هذا؟فما رأٌته الٌوم سٌكون مصدر عزاء عن الضٌم                

(ٌدخل دون جٌالن و دون لوبً دي أٌرا األب)                     

.ً منذ الطفولهــأنك تعرف ٌا سٌدي أنً كنت صدٌق دون لوب: دون جٌالن   

وأن كان هناك شئ أستطٌع فعله ألضع حدا لمثل هذا األلم فلتأمرنً           

.األن            

جٌالن ومتفاهماً ألمرك متى جئت الى أنً ممتن لك ٌا دون:دون لوبً األب  

أرجون؟                     

.لدي بعض المهام باألمس فقط ٌاسٌدي ففً نابولً: دون جٌالن  

لٌوم وعلى الرغم من انً أشك لدي مقابله مع الملك اوأنا :دون لوبً األب  

.ك طرٌقًلانه سٌعطٌنً ما أرٌد أو ٌدعنً أس فً كثٌراً                     

(ٌدخل الملك مع حاشٌته)أنه ٌقترب األن :دون جٌالن  

.لعلك تتذكرنً, ٌا صاحب الفخامه أنً دون لوبً دي أٌرا :دون لوبً األب  

.بالطبع ٌا دون لوبً:الملك  

لــم أجئ لكـً أسألك ما سألت عنه فً العدٌد من األوقات : دون لوبً األب   
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حاطاً بعلل أخرى وأنافأنا أجئ الٌك م,ن ٌا صاحب الفخامهقبل األ            

. ًملتمسأتضرع الٌك األن لتستمع             

.ٌمكنك ذلك:الملك  

درـفالحدٌث عن متاعبً هوفقط  مص,وأنا ممتن لك ٌاسٌدي:دون لوبً األب  

فتاه الزواجوعد ب,   أن ولدي دون لوبً , لم والمــعاناه لأل                    

لكن بسبب انه لم ٌسأل موافقتً أعتقد ان أمره سٌكون مـحل                    

أستٌائً لقد ألمنً كأب أن ٌفترض ذلك فلقد قام بتأجٌل أمـر                    

وأخطأت الفتاه بأن تحول, الزواج أكثر مما ٌتصوره العقل                     

دوراً فً  اه لٌأخذذي جند صدٌقان لا اللمت أخاهأعقدقلبها فل                    

لم ٌنعدم,على قتل أبنً المسكٌنهذا الموضوع وبعد أذ صمم                    

ولدي الشجاعه وعلى الرغم من أنه كان بمفرده اال أنه كان                    

قتل أحدهمٌفوقهم قوه وبشعورغرٌزي قاوم ثالثتهم مستمٌتاًف                    

وفً مثل هذه القضٌه نجد القانون دائما, وقت مقاومته تلك                     

مـملكة ًتام وٌتم موازاته بما ٌحدث ف الهذا الفعل عدٌرى                     

عن نفسه أنه على صواب وأن رى من ٌدافع حٌث ن الحٌوان                    

ه د اندفع الصبً الى الشارع ولسوءالحظ واجلق,األمرطبٌعً                    

أنا أعلـم أنه أسـاء الٌك ٌا صـاحــب , وجرح أحد عساكرك                     

الجالله والحقٌقه أنه فضـل الـهرب  واال شـارك فً أعـمال                     



17 
 

ولقد, ه فهو لم ٌهٌن القانون بل على  العكس ٌخشـاه رامٌــأج                 

عـالهــبـصـوره تـفوق أف, خـدمك كجندي فً مٌدان المـعركـه                  

وأنك ٌا موالي تعرف جٌداً العرف,األجرامٌه فً أعالً الجبال                

  فً أرجون فعندما ٌستدعى الشرف فعلى الرجل أن ٌدافع عــنه              

كن محظوظه لٌس فقط ألنها فـــقدت أبنًأما بالنسبه للفتاه فلم ت                

ولتحسٌن موقفها البائس, بــل ألنها كـانت أخـت رجل مجــرم                 

أستغاثت بً فرغبتها التً كررت الحدٌث حولها الكــثٌر مـــن                 

أبحث لها عنلقد أرادت  منً أن و ,بأن اهبها المال  المرات                 

دٌر تخلوا فٌه كراهبه وعلى الرغم من كونً رجل فـقٌر وفً                 

حاجه لقلٌل من المال لتأمٌن الطعام لعائلتً كنت اضـحً لكً                 

و أن فقري الٌوم ٌا صاحب الفخامه ٌضطـرنـً , أسد حاجتها                 

ـناك من سٌــحـضرأن أحٌا فً بٌت متواضع و مظلم بٌنما هــ                

لٌمكث معً فكٌف باألحرى أستطٌع ان أقوم بــما هو مـناسب                 

من واجب أتجاه ضٌوفً فعلً ان أقدم أفضل ما لدي لصدٌقً                

القدٌم دون مٌندوا تورٌلٌس أتوسل الٌك وأنا جاثاً على ركـبتً                

روحك لتقدم لـولدي المذنب العفو من  تـمأل فلعلً أجد الشفقه                 

وانك لو اعتقدت ان ال هو وال انا نستحق مثل, خالل سلطتك                 

هذه الرحمه فلتفكرفً كل أسالفً الموقرٌن الذٌن ٌرجون معً               
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 .حاول قتلً بسم ممٌتالوقت تكون مثل ثعبان ٌ             

 (دون لوبً األب ٌأخذ دون فٌولنتً ٌدا بٌد حتى غرفتها )        

 انً أعطٌك األذن بالذهاب معها ٌا سٌدي فأنا فرح بصحبه دونا:دون مٌندو

 فسأحاول أن أضع ٌدي على,لمهقبل أن تقول هً ك(جانباً .)بالنكا            

 .المها             

 (فٌولنتً و الفٌرا اٌخرج دون لوبً األب و دون)                

 بصوت )سوف أحتاج صبر القدسٌن لكً أقدر على هذا( جانبا: )بالنكا  ادون

 اي خدمه ٌا سٌدي؟(ًعال              

 رت كثٌراً ألحصل علىلقد أنتظ,بل هل هناك ماأستطٌع عمله: دون مٌندو 

                                                   .هذه الفرصه              

 .لٌس لدى شئ األن:بالنكا ادون

 وأنا أعــترف ان لك ,انا منزعج ان اراك تشعري بمـثل هذا األلم:دون مٌندو

 .حملٌنً مسئولٌه االمكالمبرر الكافً لت               

 فأنا الأعتقد ان,ٌا سٌدي انك تتركنً مرتبكه ال أقدر على جواب:كابالن ادون

 لست تحدثنً هكذا أخر ٌجعلك ترغب فً أنسبب وأي أحزانً ا            

 .أتذكرك ٌا سٌدي و ال أعتقد أننا تقابلنا من قبل             

 .عزٌزتً بالنكا:مٌندو ادون

 .تسألنً عن أشٌاء تزعجنً أرجوك اال ! ٌـاعزٌزي دون مٌندو :دونا بالنكا
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 ولذلك فالصمت  ,لقدأختلط علٌك األمر فأنك تتحدث عن شخص أخر         

 فأنا لن,وأنصحك أن تنسى ما قلته لً األن,أفضل حل فً هذا األمر         

 .أتذكر ما قلته  انت ثانٌه         

 ٌلــهمِك  ٌا دونا بالنكا ٌمكن أن من ٌستطٌع تصدٌق أن ذكائك  : دون مٌندوا

 ضعٌفه؟ ذاكره           

 .لست لدي أي فكره عن مقصدك:دونا بالنكا

 .فأنك لدٌك فكره,بل على العكس:ادون مٌندو

 .انا ال أرٌد الحدٌث عن شئ فً المستقبل:بالنكا ادون

 هل هناك طــرٌق أخر,سأصمت فلٌس لً خٌار,حسنا, حسنا : دون مٌندوا 

 عرض خدماتً؟استطٌع من خالله               

 .بأال تقول شئ:دونا بالنكا

 كٌف أستطٌع ذلك؟:دون مٌندوا

 .بأن تعانً فً صمت:دونا بالنكا

 .هذا لٌس سهل:دون مٌندوا

 .تعلم منً كٌف ٌكون الصمت:بالنكا ادون

 .اذا فسوف تعلمٌنً كٌف:دون مٌندو

 .بٌترٌزا(تنادي.)فً التو:بالنكا ادون

 (تدخل بٌترٌزا )     
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 .دتًسٌ :بٌترٌزا

 أعدك( الى  دون مٌندوا) , ارجوك فلتأخذي السٌد الى غرفته:دونا بالنكا

 .تحادثنً مره أخرى بأال              

 .أنك أخترتً أن تجعلٌنً فً حٌره أكبر:دون مٌندوا

 (ٌخرجان)     

 (مع الفٌرا  التً تحمل مصباح, تدخل دون فٌولنتً )    

 ًسألك أبً عنً أخبرٌه بأنـلو و,الفٌراأرجوك أغلقً الباب ٌا :فٌولنتً ادون

 تكونــى أي أحد فالوحده سره لدي أن أحادث أوأ؟فال رغب.نائمه             

  .جلٌسً              

 .ال أتصور ٌا سٌدتً أن مزاجك سٌكون مظلم هكذا:الفٌرا 

 ساعدٌنً,أنا أشك فً قدرتً ٌا الفٌرا فً وصف ما أشعر به:فٌولنتً ادون

 .فً الخزانه و ضعٌها,على خلع مالبسً              

 (تتحركان الى جانب من جوانب المسرح)                   

 كما ٌقولون؟,هل كان المجرمٌن فً منتهى الوحشٌه:الفٌرا

 فلقد أنطبعت,ووجهه وعٌنٌه,بل كان أحدهم مختلف فً هٌئته:فٌولنتً ادون

 وفً كل مكان,امامً األن  صورته فً ذهنً كما لو أنً أراه              

 .وتتبعنً,أتوجه الٌه أجد صورته أمامً              

 (ٌدخل دون لوبً و فٌنستً مخفٌن أنفسهم)        
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 .أن أثاثها فخم(الى فٌنسٌتً)كٌف حدث ذلك؟ماهذه الغرفه؟:دون لوبً

 على ما أتذكر أنك أخبرتنً بأن والدك ,ربما نحن فً منزل أخر:تًٌنسفٌ

 .وال ٌملك شئ, فقٌر        

 .أنتظر:دون لوبً

 .حاضر:فٌنستً

 .أنظر:دون لوبً

 .ها أنا أنظر:فٌنستً

 ....أمرأه هناك:دون لوبً

 .أتصور أنهما أثنتٌن:فٌنسٌتً

 ٌا لها من شخص جرئ لقد خلعت كل مالبسها أما الحـلً فهً  : دون لوبً 

 ه ألجل الحربفهً أجمل من باالس المسلح,أضافه تافهه لجمالها           

 .عارٌه مثل فٌنوس المسلحه ألجل الحب وأنها            

 ٌجن سوف ,واذا أخذت فً خلع مالبسها أكثر , أنا أراها بوضوح : فٌنسٌتً

 .جنونً            

 من تكون هً؟:دون لوبً

 .و ال أمً, أنها لٌست أمك:فٌنٌسٌتً

 .هل سٌتثنى لً رؤٌه وجهها:دون لوبً

 .أٌضاً  تثنى لًوهل ٌ: فٌنٌسٌتً
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 .أنها تخطو برقه,وأن أسمع ما تقوله:دون لوبً

 أمشً على قبر كما لو كنــت,و أنها ستخطو برقه فلن تسمع شئـل: فٌنٌسٌتً

 .وبالكاد تلمس قدمً األرض         

 .ٌا سٌدتً,ال ٌزال األمر غرٌب جداً :الفٌرا

 أقسم انً,نلً وكأنً أراه بوضوح فً كل مكا بأختصار ٌبدو:فٌولنتً ادون

 .رحماك أٌتها السماء, أراه  ٌقف هناك               

 .وأنا أٌضاً :الفٌرا

 ٌا لها من (وت عالًـبص) , لقد رأٌت هذه الفتاه من قبل( جانباً ) :دون لوبً

 !أخبرٌنً من أنت,أنها معجزه الجمال,رائعه             

 اوه,بحت حقــٌقهأص وكانت سراب ها خٌالًالصوره التً أنشأ:فٌولنتً ادون

 أنفتحول لشئ ثابت ملموس , فشبح خٌالً ألفكاري المحمومـه              

 بال دم أو روح أو لـحم كلهم كانوا,  الصور واألشباح والخٌال               

 كٌف  أتٌت الى هنا؟, دم و روحلكنهم أصبحوا األن من لحم و               

 أسألك سؤال ٌزٌح عنً شكوكِ  نًدعٌ,خٌالًالروح المتلبسه اهتٌأ:دون لوبً

 ٌا سٌدتً ماذا تفعلً هنا؟            

 .هذا منزلً:فٌولنتً ادون

 .ومنزلً أنا أٌضاً : دون لوبً

 .ال تزٌد أنك تكذب:فٌولنتً ادون
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 .فلتخبرٌها أن تستمع الً (الى ألفٌرا:)دون لوبً

  فأنك كما ٌبدو تداعبأٌها الشخص الشبح ,انت الٌهالماذا أنا؟فلتتحدث :الفٌرا

 .خٌالها       

 فأنا أبن أصحاب هذاالمنزل,أتوسل الٌك التجعلً الخوف ٌتملكك:دون لوبً

 أعرف أنها سوف ترٌد أن تسأل,أتٌت ألخبر أمً بكل شئ حدث            

 لقد أستخدمت هذاالمفتاح   ,دون مٌندو عن المعروف الذي قدمه الً          

 باألحرى ٌمكن أن  ٌجازف  خٌل أن شخصاً أخرٌت  فال   للكً ادخ           

  ن أستغرابك وعلٌك أن تقومً واألن فأنا أنقذتك م,  و ٌأتً أمامك           

 .وتوضحً ما أستغلق علً أتجاهً  بواجبك            

  أعرفهلٌس ممالكن ما شعرت به من خوف ,أن ماتقوله أعرفه:فٌولنتً ادون

 تك لم تضع نهاٌه لمخاوفًاواألن فأن توضٌح.فٌهمما أفكر بل               

 فما ٌبدو أنه , رى تمأل قلبًـخاوف أخـر مــفما أن تخبوا تظه               

 ٌصبح مخٌف و أكثر ثبات و عمق وسـواء كان األمــر هادئ               

 الخادمه دلتنً أنا ضـٌفه فً هذا المنزل فلقدف ,اً ائفأو ز اً حقٌقٌ              

 فً أن والدك ٌوجدو ,أنتظر و أرتاح فٌه  الذي سعلى المكان               

 أعتقد أنك ستخدمــنً  بأن, الغرفه المجاوره فستجدها سرٌعا               

 .تنصرف وتتركنً بمفردي              

 شدٌد اً مثل هذا الجمال الذي تملكٌه جعل أحترامً ٌتحول الى ولع:دون لوبً
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 لكنً أقول لك أنه ما من شخص,لكن رغم ذلك سأطٌع رغبتك            

 .فً هذا العالم كبح جماحً أو ٌستطٌع أن ٌسكن من تهوري            

 أقسم أن ما أشعربه األن ,فلٌحرسك هللا فأنا مدٌنه لشجاعتك:دونا فٌولنتً

 .لم أشعر به من قبل              

 .هذا الدٌن بحٌاتً وأنا أود سداد:دون لوبً

 .اذا فلتسمع كٌف تستطٌع سداد الدٌن:فٌولنتً ادون

 كٌف؟:دون لوبً

 .بأن تغادر األن:فٌولنتً ادون

 .سٌنتًٌفٌا  .سوف أقوم بذلك فً التو:دون لوبً

 األنتظار حتى اللٌل أرٌد  ,أنتباهك لً فلتعرهٌا ٌا سٌدي :فٌسٌنتً

 .على قسط من الراحهو أحصل           

 أي حب هذا؟!أٌتها السموات الرحٌمه ( جانبا:)فٌولنتً ادون

 أي جمال هذا؟(جانبا:)دون لوبً

 هل هناك أنجذاب بدون رغبه؟واألن  (....جانبا:)دونا فٌولنتً

 أعجاب بدون نٌران حب تحترق؟ هل هناك(جانبا:)دون لوبً

 .ٌا لوبً ,فلٌكن هللا معك:فٌولنتً ادون

 .لنتًٌا فٌو,و معك أنت أٌضا:دون لوبً
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 .من الناس أحد فهً مثل غرفه خاوٌه فً بناٌة ؟هابأفكر          

 وشعرها الرائع  فلعلك قد نسٌت ,ذلكال أستطٌع تصور أمكانٌة :دون لوبً

 لــً كـفـف , واء المساءـفً ه, ه ذهبٌـاله التـكٌف ٌتموج خص             

 األحوال نجد البحر ٌحتوي على العدٌد من الأللئ تجري بأتجاه             

 داعب العنق األبٌضٌهنا نجدهذا الشعرالذي  بٌنما,الرمل الذهبً            

 .اللؤلؤ  هٌم الذهبً الذي ٌجري نحوكان المجرى العظ             

 فعندما أكون بمفردي أنسحر , فهذا لٌس صحٌح, أسف ٌا سٌدي : فٌسٌنتً 

 .ففٌولٌنتً ال تساوٌها فً الجمال ,بجمال الفٌرا           

 ال تكن غبٌاً :دون لوبً

 علمنا أن الخدم فً العاده أكثر جمااللً تصدٌق التارٌخ الذي ٌع :فٌسٌنتً

 ؟أو لٌس كذلك ساده         

 .األمساك بطٌف فٌولٌنتًأستطٌع  أننً أه لو:دون لوبً

 أبٌك عنك؟ هل نسٌت عفو:فٌسٌنتً

 فسًــكٌف أستطٌع ضبط ن,أن عظات أبً تدفعنً الى الجنون: دون لوبً 

 لوم علًتقوم بما أفعله أنا؟ففً مثل حالتً البٌنما أنت ,أٌها الغبً           

 من هذا؟د سٌمنعنً عما أهدف الٌه؟حأوما من            

 .أنه دون جٌالن أزجرا:فٌسٌنتً

 .ال تزٌد فأنا أفضل الحدٌث الٌك وال أن أتحدث الى هذا المضجر:دون لوبً
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 (دون جٌالن ٌدخل)       

 ما الذي أحضرك ٌا دون جٌالن الى سراقوسه؟:دون لوبً

 .قٌقه واحدهلقد وجدت صدٌقً و ال أستطٌع األنتظار بعٌداً د:دون جٌالن

 لكم أنا ,  ً البعض بأنك هنا قمت بالبحث عنكفما أن أخبرن             

 .مسرورا لرؤٌاك هنا و أم ل منك مبادلتً نفس الشعور             

 اقتناقوي عن عمق صد دفء والوفاء ٌا جٌالن تعبٌرالمثل هذا :دون لوبً

 ا الترحٌب بك بدفء ووردا على هذا الكرم أبادلك أٌض,القدٌمه            

 .وفاء            

 من أجل الذي ٌجري وراء هدف حقٌقً وفً نفسلو كان  حتى:دون جٌالن

 .ماله معلقه بخدعة قاسٌهأالوقت ٌعرف ان              

 ماذا تعنً ٌا صدٌقً؟:دون لوبً

 .ثالثه أعوام منذ أن ذهبت للقتال فً أٌطالٌامرت : دون جٌالن

 فأنك كنت فً أسى ,متذكر وداعك لً فً مٌدان سٌو  أنا الزلت:دون لوبً

 بدقه  لما عندما أنظر  أنا  أما ,ودموعا منهمره وتنهدات محزنه            

 واصف نبؤة ما من بـٌن كل الطرق والع أرى ,فٌما مضىحدث             

 .فالقدر ٌحمل لً شئ,نحوي أتٌه المستقبلٌه            

 تحق أنـــٌس ال ظـحالأحس بسوء   ولكننً , بذلك تلقد علم:  دون جٌالن

 فسوف أبدأ من حٌث أنتهٌت,دعنً أتكلم عن نفسً لذلك,أشعر به           
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 .حل بمساعدتك ٌا صدٌقًٌفلعل األمر ٌمكن أن , أنت            

 فرغبـاتك أوامـر , به منً تحت أي ظـرف ــسوف أنفذ ما تطل : دون لوبً

 .نسبه لًبال               

 لقد حللنا فً نابولً كما تعرف حٌث الملك كان ٌرٌد األنتقام:  دون جٌالن

 ,علناً    تم تنفٌذ الحكم علٌه الذي  ,قٌصرلموت كونردٌز أبن ال              

 أرغب قوله بما ما له صلهلكنً وجدت  , بواسطة ملك نابولً              

 نظر الٌها كأنك رأٌت الشمسعندما ت,كنابسٌدة رأٌتها ه ٌتعلق              

 لكن , ٌزٌنه الزهور و كالربٌعأ,فلكاً واحد صغٌر بأكملها فً               

 بمجرد أدراك أن السٌده , قارنه تكون غٌر عادلهـمثل هذه الم              

 .....كانت هناالتً ك              

 .دونا فٌولٌنتً ٌا سٌدي:فٌسٌنتً

 !ماذا تقصد ؟اللعنة علٌك(باً الى فٌسٌنتً جان):دون لوبً

 لقد جاءت,ٌا سٌدي أتٌه من غرفتها ,أقصد أننً قد رأٌتها للتو :  نتً فٌسٌ

 لكن عندما رأت أننا  نقف هنا توقفت  ثم ذهبت, الى هذا الطرٌق          

 .نٌةالى بعٌد ثا         

 تحلى بالصبر األنلوا,علٌك األنتظار بعٌداً ,ون جٌالنأعتقد ٌا د:دون لوبً

 .بدالً من أن تسبب للسٌده أزعاج            

 (ٌخرج دون جٌالن)       
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 ,أعتقد أنه كان سٌقول أن السٌده التً أسرت عٌنٌه! و أٌم الحق: دون لوبً 

 !كانت فٌولنتً              

 كٌف كان ٌمكن لً معرفة أنك مجنوناً بها؟ من األفضل أن تتحدث:فٌسٌنتً

 (تدخل فٌولنتً و الفٌرا.)الٌها قبل أن ٌرى هو وجهها ثانٌة          

 متضمنة, كٌف جرؤتً أن تعبري هذا الطرٌق مرة ثانٌة!سٌدتً :دون لوبً

 به الفجروالغروب سوٌاً؟فعندما,فً جمالك هذا فلكا كامل الروعه            

 ً تحرقنًتقتربً  األن  تكونً  الفجر و فٌه الشمس الساطعه الت            

 ولكنك عندما تتركٌنً ٌأتً الغروب وٌخبرنً بأن الشـمس ذهبت            

ٌ  ,كال التفعلً ال تذهبً,بسرعه              ك أنظريفٌخأقسم لِك ال ٌوجد ما 

 فال نٌة لً ألخافتك كما قمت أنا من,فالزال النهار موجود الاللٌل            

 أجئ,ن أجئ مقدماً شكري وأخالصً الثابتوها أنا بدالًمن أ,قبل            

 . بٌن ٌدٌكِ  حٌاتًفماهو أبعد من ذلك  مقدماً             

 فعلى, شعرت به فً تلك اللٌله ال ٌزال معًان الخوف الذي  : دونا فٌولنتً

 الرغم من أنً أراك بوضوح فً ضوء النهار فأنا فً عجب هل             

 أو شبحا شاحب  ٌصر على مطاردتً, و دم  أنت فعال من لحما             

   دونالقد حضرت من هذا الطرٌق للحدٌث الى  , حتى ٌوم موتً             

 هل هو شبحا أخر ؟ ,وفجأة رأٌت وحشا غرٌب ٌقف هنا ,بالنكا             

 رأِك متجههلكنه لما ,معً كان ٌرغب فً الحدٌث و ,أنه صدٌقً:دون لوبً
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 فالرجل مولع بك بالكلٌه, كً ال ٌزعجك, أنسحب بحكمه ناحٌتً          

 و بابتعاده عن, لكنه  ٌنأى بـنفسه بعٌدا حتً ال ٌناله أي أزدراء           

 ...منحنً فرصة الحدٌث الٌكهذا المكان           

 هل تعتقدي أن الرجل كان دون جٌالن؟(الى الفٌرا:)دونا فٌولنتً

 .أعتقد ذلك:الفٌرا

 .لصالح دون جٌالن هواذاً كل شئ ٌقوله لوبً (انباً ج:)نتًدونا فٌول

 ثـبت  أ لكًأن أمنٌتً األعز هً أن تمنحٌنً األن الفرصة : دون لوبً 

 .الراسخ والحً لكِ أخالصً               

 ال ٌثٌر التعاطف نً وجدت أخالص كبٌرأننً أود القول بان:دونا فٌولنتً

 .ضجر بصوره كبٌرهأخالص معلى العكس أنه بل                

 اذا فانك تقصدٌن بذلك أن تحرمٌنً الحٌاه؟:دون لوبً

 أن حٌاتك تساوي هذه الفرصه؟تقصد :دونا فٌولنتً

 شفاء ؟ ٌس حقٌقً أنهما بالتساوي ال ٌجدوأو ل:دون لوبً

 وفً هذه الحاله لٌس لدٌك فرصه,أعتقد أنك المتسبب فً ذلك:فٌولنتً ادون

 ماذا ترٌد منً؟و األن ,ٌث ثانٌةللحد               

 .أن أذكرِك بالدٌن الذي تدٌنً به لذاكرة شخصا ما:دون لوبً

 أن تصبح مجرد وسٌط لشخصا أخر؟ و لماذا توافق:فٌولنتً ادون

 فالحب مباشرةلٌتحدث الٌك  ذلك ألنه لٌس جرئ بالدرجه الكافٌه: دون لوبً
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 .لٌه الخـجلب عـعل الرجل الذي ٌبدو جرئ ٌغلٌج                

 فالحقٌقه أن الدٌن الذي,هذه الحاله أرفض السماع للمزٌد فً : فٌولنتً دونا

 فأنا الأستطٌع التفكٌر فً هذا األمر,لًأدٌن به ٌكون شئ مزعج             

 ً  لبلٌقظه التً مألت قٌذكرنً بامضى  فٌما ال شك أن تعلقك بً,           

 نك تخطئ لو أعتقدت أنً أحب صــدٌقكوأ, ه الحب الحلوبأفكار            

 .وداعاً بذلك  فلتخبره            

 .أنتظري :دون لوبً 

 (تخرج فٌولنتً.)لٌس لدي المزٌد ألذكره:دونا فٌولنتً

 ت أننـً كـنت على وشـك أن أعـــبر لها عنلقد عــرفِ ( جانباً : )دون لوبً 

 لوعاد دون(الى فسٌنتً),الأستطٌع تحمل ذلك,مشاعري نحوها             

 (ٌخرج.)فسوف أقابله هنا,أنً سأعود ثانٌةجٌالن أخبره              

 .ماذا ٌا الفٌرا:فٌسٌنتً

 عدت ثانٌة؟ هل:الفٌرا

 نعم فالنظر لمثل هذا الوجه بالنهار شئ ال ٌخٌفنً:فٌسٌنتً

 .وبالنسبة الٌك فأن ننظر لوجهك سواء باللٌل أو النهار فهو شئ مرٌع:الفٌرا

 .لقد جئت الٌك لتسدي لً معروفا واحد فقط:فٌسٌنتً

 ماهو؟:الفٌرا

 حلوه من طلب تطلبه سٌدةفما ,دعٌنً أكون مخلصك, جنً بًفلت  :فٌسٌنتً
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 .صغٌره اال و ٌجب أن ٌجاب         

 من  رٌزا هً ـاراً لذلك  أذا لم تكن بٌتـمكن القاء  أعتبـد أنه ٌـأعتق : الفٌرا

 .الحلوه الصغٌره التً ستجٌب مطالبها تكون السٌده         

 من؟:فٌسٌنتً

 فلن تستطٌع أخفاء ,امأبصر به نأنً لدي عٌنٌ,ٌترٌزابأقول لك أنها :الفٌرا

 .الحقٌقه       

 ولو لدٌك أي معرفه,أستلطافً لبٌترٌزاوالأنكر,أنا الأنكرالحقٌقه:فٌسٌنتً

 .عنها فمن المؤكد أنك لدٌك دلٌل على ذلك          

 كٌف؟:راالفٌ

 الذي ٌستعمل(كما أخبرت قبل ذلك)من تراب ناعم ألنها صممت:فٌسٌنتً

 فانك ترٌن كٌف أن كل, لتكوٌن الوحوش البشعه فً العالم القدٌم         

 منها بٌنما لو أقتربنا  ,ٌبدو جمٌل,حولهاومن   بٌترٌزا شئ خارج         

 دى العـفنلتً تكشف ما ,برائحة كرٌهه  ستمتلئ  تجدي أن انوفنا         

 هو فهناك ما بسوء حالها تماماي عتــقدلم ت ذااو الذي ٌمأل بٌترٌزا         

 تثبت  و ,صناعٌه زجاجٌه  عٌن  فلقد رأٌتها تضع ,من ذلك أسوء         

 .الخشبٌهقدمها          

 من  فكل هذه األشٌاء كومه, ة مـن ذلك ال ٌمكن لً تصــدٌق كلم: الفٌرا 

 .األكاذٌب          
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 و ركزي , عندما تشاهدٌها ثانٌة فلتالحظً كٌف تمشً, حسنا : فٌسٌنتً 

 .أنتباهك على عٌنٌها           

 (ٌدخل دون جٌالن)            

 أه لو أستطٌعهل ذهبت فٌولنتً؟هل الزال لوبً هنا؟( جانباً :)دون جٌالن

 .طمئنٌنهالحدٌث الٌها؟لعل ذلك ٌبعث بداخلً ال              

 (ٌدخل دون لوبً)          

 فألرى,  أن فٌولنتً فً أمان كونها فً صحبة والدي ( جانباً :)دون لوبً

 .ٌبحث عنً هل ال زال دون جٌالن             

 .لقد عاد كلٌهما:الفٌرا

 .ولنتحدث فٌما بعد,أفضل أن أذهب:فٌسٌنتً

 ه الالذع لبٌترٌزا لكنهاعلى الرغم من أنتقاد (جانباً ) فلٌحرسك هللا : الفٌرا

 فهـل صحٌح أننا لو حللناها عن قرب  , موضع أعجاب الكثٌرٌن          

 (تخرج الفٌرا)؟سنجد الكثٌر من أعضائها لٌست أصلٌه         

 .فكنت أتحدث لفٌولنتً,سامحنً ٌا دون جٌالن:دون لوبً

 .ال تعتذر ٌا صدٌقً فأنا أفهم ما تعنً:دون جٌالن

 .فلتكمل قصتك اذا:دون لوبً

 نعم لكن أي نقطه وقفنا لدٌها؟,اه :دون جٌالن

 .عندما كنت أنت فً نابولً حٌث أفتتنت هناك بسٌدة رائعه:دون لوبً
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 .لها شئ ممل          

 اذا لمن كانت توجه فٌولنتً حدٌثها فلقد كانت فً منتهى الرقه؟:دون جٌالن

 .بالطبع لً,لمن:دون لوبً

 .ٌا له من روحاً شرٌفه(جانباً :)فٌسٌنتً

 لك؟:دون جٌالن

 .نعم:دون لوبً

 .ٌا دون لوبً ال تدعنً أشك فً أخالص صداقتك,أنا أحذرك:ندون جٌال

 لماذا تشك فٌما أقول؟ولماذا ال تقبله؟:دون لوبً

 هذهأعطنً  ,عموماً لقد أنتهت المزحه,ٌالتأكٌد أنك تمزح,كفى :دون جٌالن

 !الزهره            

 .ولٌست لك,الزهره مهداة الً:دون لوبً

 .هٌا فلتسلمها,مهداة الً أنها زهرة,هذا لٌس صحٌح:دون جٌالن

 هل تعتقد أنك ستتملكها؟:دون لوبً

 رى كٌف ٌمكن للسٌف أن ٌقرر لمن ــلن , خارجـفلنذهب الى ال: دون جٌالن 

 للعهودً نفس الوقت سأعاقبك على كسرك ستئول هذه الزهره وف            

 (ٌخرج دون جٌالن.)أحد انً أخشى القتال ٌقول كً ال,ذهبفلن:دون لوبً

 (من أتجاه معاكستدخل دونا فٌولنتً و دونا بالنكا )            

 ما الخبر؟:دونا فٌولنتً
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 .ال شئ:دون لوبً

 تعتقدي أننا نتصرف مثل البلطجٌه؟ال  :فٌسٌنتً

 . لقد سمعت صوتان ٌتناقشان نقاشا حاداً :دونا بالنكا

 .وانا سمعت صوت عراك:دونا فٌولنتً

 الى أٌن أنت ذاهب؟:دونا بالنكا

 .أؤكد لك ,ًفال شئ خطرا عل,دعٌنً أذهب:دون لوبً

 .ٌادون لوبً,أنتظر:دونا فٌولنتً

 .سوف أقوم بما ترٌدي عما قرٌب:بًدون لو

 !فلتحمٌنا من هذا الخطر الجدٌد,رحماك ٌا االهً:دونا بالنكا

 .صدقٌنً أنه ال ٌقول الحقٌقه,سٌدتًٌا :فٌسٌنتً

 اذا فلماذا أنت حزٌن؟:دونا فٌولٌنتً

 .فلست حزٌن,اعتقد أنك تبالغً فً مخاوفك:لوبً دون

 .منذ وصولك  ال توجد دقٌقه بها راحه:دونا بالنكا

 كٌف أسئ الٌك؟(بصوت عالً)هذا مستحٌل تماماً (جانباً )سٌدتً:دون لوبً

 !الى اٌن أنت ذاهب,أرٌد أن أعرف:دونا فٌولنتً

 !ما الذي تنوي فعله:دونا بالنكا

 (وبً األبٌدخل دون ل)               

  أغضبتلضوضاء ؟ماذا ٌا لوبً هل أحزنت أوا هذه ام : دون لوبً األب
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 كالً من بالنكا و فٌولنتً؟ما سبب كل هذا؟                   

 ..حقٌقه هذاً عنه خفألفلتمنحنً السماء البراعه (جانباً ...)سٌدي:دونا بالنكا

 دون لوبً وفٌسٌنتً األمر بسٌط فلقد تبادل كالً من(بصوت عالً)           

 ...لحدٌثهما ولقد كنا نستمع,كلمات غاضبه          

 .ٌا االهً لم أكن أعرف بأشتراكً فً هذا(جانباً :)فٌسٌنتً

 .ولقد أعتقدنا أنه بأمكاننا حل المشكله :دون فٌولٌنتً

 لماذا ٌا لوبً تتصرف بتهور؟:دون لوبً األب

 .قلق ٌا أبًال داعً لل:دون لوبً

 فأنا مدٌناً له,الموضوع تافه  ان:فٌسٌنتً

 .ٌا فٌسٌنتً لننسى الموضوع,حسناً :دون لوبً

 (ٌخرج.)كال فأنت تعرف بأنً ٌجب أن أدفع لك دٌنً كالمعتاد:فٌسٌنتً

 بطرٌقة لماذا قمت بأثارة هذه األمور التافهه لست أفهم :دون لوبً األب

 .غٌر الئقه أمام فٌولنتً وأمك         

 ولذلك دعنً أصمت عن, جد شئ ٌبرر سلوكً الحاد انً ال أ:دون لوبً

 ( ٌخرج.)ٌجب ان اذهب من هنا و أجد جٌالن(جانباً ),األجابه           

 .فلتجلعه ٌنتظر ٌا سٌدي:دونا بالنكا

 !سامحٌه ٌا بالنكا,أعتقد  من األفضل أن ٌذهب الى طرٌقه:دون لوبً األب

 .أنه ال ٌحترم أحد,فغضبه غرٌب             
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 .فاللوم ٌقع علً(جانباً )ٌا ال قلقً:نا فٌولنتًدو

 لكن األمر صار على عكس ذلك,كان هدفً جعل أبنً ٌنتظر هنا:دونا بالنكا

 لذي ٌمكن فعلهما ا,كأن الباب مفتوح على مصرعٌه فلقد رحل و             

 األن؟            

 وت سٌوفص) , أخشى من وجود كارثه تحلق حولنا( جانباً : )دونا فٌولنتً 

 (خارج المسرح             

  ممن ٌسمى صدٌقً, هذه  طرٌقتً لألنتقام (من خارج المسرح:)دون جٌالن

 .الذي أثبت خٌانته              

 أنك ال تستطٌع معرفة العدلهل تقصد بذلك (من خارج المسرح:)دون لوبً

 فً الحب و الحرب؟               

 ماهذا؟:دون لوبً األب

 (تدخل الفٌرا و بٌترٌزا)             

 .قتال بالسٌوف فً قارعة الطرٌقهناك :الفٌرا

 لماذا تنتظر هنا؟,أسرع انه ولدك,و سٌدي مشاركاً فٌه: بٌترٌزا

 اال ,على معرفه أنه لن ٌمر ٌوم حتً تواتٌنا المشاكلكنت : دون لوبً األب 

 ن الحقٌقه  قد على الرغم من ا , ٌمكن أن أشعر بحب األبن لألب            

 ألي شئ ٌؤثر على حٌاتهس وهً ان طٌلة حٌاتً لم أتحم,عرفت            

 مستلٌن السٌوف-و دون لوبً -ٌدخل دون جٌالن()ٌخرج الجمٌع)           
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 (ٌدخل دون لوبً األب()وٌحاول بعض من الناس التفرٌق بٌنهما            

 !ندون جٌال!  توقف ٌا دون لوبً:دون لوبً األب

 !ٌا لك من صدٌقاً زائف:دون جٌالن

 ؟كفن تخمد سٌهل وقوفً هنا ال ٌكفً أل,ماهذا :دون لوبً األب

 حقٌقه لم تمنحنً ألنك ترٌد أن تحرمنً من الشرف الذي فً ال : دون لوبً

 .أٌاه             

 وطالما أنك,أنك أفسدت الشرف الذي أعطٌتك أٌاه,أقسم باهلل:دون لوبً األب

 بدالً منهٌا دون جٌالن  أرجوك,تقوم بأي أحترام لشعري األبٌض ال         

 .فلتقم باحترامً         

 و أقول بأن ما , لكً أبرهن على أحترامً  لك  سأخمد سٌفً : دون جٌالن 

 .أغضبنً الٌوم ٌمكن حله بطرٌقة أخرى              

 !ٌا لها من طرٌقة مثلى تخفً بها خوفك منً:دون لوبً

 .أخشاك أنً ال, سوف ترى األن :ٌالندون ج

 (ٌتقاتالن مره أخرى)          

 كٌف ٌقـوم هـو ! ٌا لك من صبً غبً !  توقف,أستمع الً: دون لوبً األب

 !بأحترامً و ال تحترمنً أنت؟أقسم باهلل أنً سأعلمك أن تخشانً           

 .فً ٌدكفٌدي هذه سوف تمزق العصا التً ,بأال تهددنً,أحذرك:دون لوبً

 انك فً حاجه لتسأل جٌالن! وفظ  اً ٌا لـك مـن ابـن وحشٌ: دون لوبً األب 
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 .لٌعلمك كٌف ٌكون السلوك القوٌم           

 انه ٌخشاك وأنت, انه ٌدلل على أحترامه فقط أمامك لكنه جبان :دون لوبً

 !تعتبر ذلك فضٌلة ساطعه            

 ...تقد أنً أخشىالرجل الذي ٌقول أو حتى ٌع:دون جٌالن

 .أنه كاذب,أنً أقولها لك ٌا دون جٌالن:دون لوبً األب

 ضائًألك أرـأٌها الرجل العجوز فأس,طالما أنك أهنتنً لتنصفه : دون لوبً

 .أٌضاً أنا              

 (ٌضرب والده العجوزفٌسقط )            

 ماذا تفعل؟:فٌسٌنتً

 .فاهلل األن شاهدي,تفلتعقابك السماء على ما فعل:دون لوبً األب

 موت ألسائته لوالده الفقٌرستحق الفاألبن ٌ ! فلنساعده على النهوض :الجمٌع

 (بٌنما ٌكافح دون لوبً لٌنهض ٌخرجون .)و المسكٌن        

 فلم أقم بشئ ٌستثٌر األمر حتى ٌصل,انا ال أعرف ماذا أفعل هنا : فٌسٌنتً 

 . ضنهالطٌب لتسوف أساعدك ٌا سٌدي ,لهذا الحد           

 قابها ـلسماء كً تنزل علقد أبتهلت ل!من ابن جحود  ٌا لك: ب دون لوبً األ

 تكونـس,  منك فالسٌوف التً تبحث عن األنتقام,لً علٌك ألساءتك          

 ٌرسل,  فعندما تهان شرٌعة هللا,واعق ستنهً حٌاتك عما قرٌبـص          

 فالٌد التً ضربت,قوٌه هللا  فغضبت ,هضحٌت سٌفاً وتصبح أنتهللا           
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 التً, رأساً ٌملؤها الشعر األبٌض قد تحدت السماء نفسها وتعالٌمها          

 وتهلك األرض التً تتطأها,فً غضب ستهاجم الهواء الذي تتنفسه          

 .قتٌالً  و بومضة عمٌاء من الضوء ستردٌك          

 وعلى جسدك عباءتك,ك على رأسكدعنً أضع قبعت,سٌدي الطٌب:فٌسٌنتً

 .وأضع فً ٌدك عصاك         

  ال عصاة من خشب و لٌس الحدٌد ؟لكنأي فائده فً أستعم:دون لوبً األب

 الذي  لٌس, نها سوف تخضع هذا الصبً الوقح فأ, تعطٌنً أٌاهافل          

 رضفعلى الرغم من أنها ملقــاه عــلـى األ, لدٌه مشاعر حب ألبٌه          

 ستكون مثلً وٌدب فٌها الحٌاه وتنتقم من ولديفعما قرٌب ,بال فائده         

 ـمافلتبقً السماء هذه العصاه معً فرب,ذي ٌمارس مثل هذا التجبرال         

 دـلكنً عند محاولتً أن أخذها فً ٌدي وأنهض أج...تأخذ باألنتقام          

 و ٌاال ٌا ال الفظاظه ....ى قدمً عدم قدرتً على الوقوف بثبات عل         

 ٌثبت أنه ما ٌساندنً ال كٌف أستطٌع أن أخذ بثأري و ! الحظ المعقد         

 ؟ً الى الموتودي بسٌعلى العكس بل ,مصدر قوه         

 اال تعلم ان جمعا غفٌر من الناس ٌشاهدك!ال تتحدث بصوتاً مرتفع:فٌسٌنتً

 األن؟         

 نعم دعهم  ,فهم على معرفه أنً قد ضعت ,م ٌشاهدونًدون لوبً األب؟دعه

 وٌرون كٌف لطخ شرفً,ٌروننً هنا وٌعلموا بما أصابنً من عار          
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 أنه فً منزلً حٌث ال , نعم لقد قمت بذلك ٌا صاحب الجالله:دون مٌندو

 .ٌمكن ألحد محادثته            

 فئة  الرجل الذي قام بصدفعلً مكا,لقد أنجزت خدمة كبٌره لملٌكك : الملك

ٌ رى مثلها مثٌل          .هذه األفعال الخارجة عن القانون و التً لم 

 القاضًأن  أقولفسوف ,مح لً بالحدٌث ٌا صاحب الجاللهلو س  :دون مٌندو

 األنطباعات ٌجب أن ٌكون حكٌماً بحق والٌسمح لنفسه بأن تترك            

 أذا  حقٌقه ستكون أقل أهمٌه أن ال وه صوابالف , األولى أثراً لدٌه           

 .تم عرض تفاصٌل رواٌتها           

 مما,حتى و لو ذكرت الحقٌقه أن الصبً أرتكب أفعال مشٌته ضد أبٌه:الملك

 ل عن العار الذي ٌحٌطهوأدى باألب أن ٌستنجد بً فاألبن مسؤ       

 صاحب الجالله ٌه ٌاهذا شئ ال ٌمكن أنكاره لكن لو فحصنا القض:دودون مٌن

 .فاألدله ستقودنا الى أن األبن ربما لم ٌكن مذنب بالكلٌه كما ٌبدو لنا       

 حتى ال ٌعتقد,كان هذا صحٌحاً ٌا دون مٌندو سٌكون ترحٌبً كبٌرلو:الملك 

 أي شخص أنه ٌمكن أرتكاب هذا الفعل الشنٌع وبعد اذ سـٌكون بعٌد        

 .عن ٌد العداله        

 ن تكون بسٌطهــل لكن الحقٌقه األن, اماً فً ذلك اتفق معك تم: مٌندو  دون

 فلقد كانت هناك مناقشه حاده بٌن دون ,مثلما كانت تبدو من قبل             

 اننا ال نعرف على وجه التحدٌد ما, جٌالن أزجرا و دون لوبً             
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 بدون لوبً األهر ـقد ظـفل , أٌضاً أزجرا سجٌنً ـف , سبب قتالهما          

 مـدى  األب ولـقد رأى , بالكـذاب  عندما دعــا أزجرا دون لـوبً           

 ى أزجراـلـوبدال من ان ٌدافع عن أبنه وبخه وأثنى عغضب االبن           

 هــأن تصور و اضبهغ االبن أن أزجـرا تحـدث  بكلمات فلقد أعتقد           

 فالرجل,األب الفصل بٌنهماً نفس الوقت الذي حاول ف,هٌهم بضرب          

 العجوز لسوءالحظ كان متمركزاً بٌنهما فنالته صفعه فلم ٌكن ٌدرك          

 مما أدى, األب أنه أهٌن من خالل أبنه األبن أنه ضرب أبٌه فأحس          

 ادمالٌك ولكنه األن نوٌتشكى بمنتهى السرعه  به أن ٌأتً لجاللتك           

 وعند شكواه,فالحقٌقه هً أنه أصبح عجوز,لما أقدم علٌه من تهور          

 .ٌنزعج من مزاج أبٌه المتقلب الولدأن من سلوكٌات أبنه ثبت           

 هل تعتقد ذلك حقاً ٌا دون مٌندو؟:الملك

 .بكل تأكٌد:دون مٌندو

 و وضعنا , مه فلو حتى نحٌنا جانباً الجرٌ,ست أؤٌدك فً ذلكـلكنً ل  :الملك

 ثل هذافأناعازما بقوه لمعرفة لماذا ٌقدم األبن على م,جانباً نقاشنا هذا        

 أتجاه  الغباء ذا ٌتصرف األب بهذالما و , السلوك العدوانً أتجاه أبٌه        

 ٌجب علٌك أن تعتقل األب أٌضاً  وهً أنه,فهناك خطه فً ذهنً,أبنه        

 ف على ـحتى أستطٌع أن أق, ً منزله اللٌله ـكون فـٌ فمن األفضل اال        

 .األمر        
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 فلتساعدنً السماء و تبعد(ٌخرج الملك)رغباتك أوامر ٌا موالي :دون مٌندو

 فأنا أحس بثلج مخٌف وشئ ,سٌطرعلى قلبًعنً هذا التشوش الذي ٌ        

 .نحوي قادماً مكروه         

 (ثم تدخل دونا فٌولنتً و الفٌراٌخرج دون مٌندو  )             

 لماذا هذا الخوف العمٌق؟:الفٌرا

 .بنا غداً  انً خائفه مما ٌمكن أن ٌحل:ولنتًدون فٌ

 و هل هناك سبب واضح لهذا الخوف؟: الفٌرا

 .التفكٌر فٌما ٌمكن أن ٌحدث هنا:ولنتًدونا فٌ

 ؟به الذي تشعرٌنلكن لماذا هذا الظالم الكبٌر:الفٌرا

 .وانً سوف أواجه حٌاة تعٌسه,أشعر بأنً هلكت:دونا فٌولنتً

 ما الذي أفسد سعادتك؟:الفٌرا

 .تعاستً:دونا فٌولنتً

 و من الذي جعلك تعٌسه؟:الفٌرا

 .الحب الذي أدى بً الى السعاده:دونا فٌولنتً

 اال ٌوجد نهاٌه لهذا؟:الفٌرا

 رجاء  فأنا ال أجد سعاده فً الحب و ال, ال ٌوجد اال سوء الحظ:دونا فٌولنتً

 .فسوء الحظ و الحب و الٌأس أعدائً,لً                

 ه الكبٌره؟من الذي ٌقف وراء هذه المؤامر:فٌراال
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 .مصٌري المعقد:دونا فٌولنتً

 .فالزال هناك امل.هٌه بأشعة الرجاءاذا فلتواج:الفٌرا

 .لقد أستنفذت كل أمل:دونا فٌولنتً

 .نخسف القمر والشمسمثلما ٌ,اذاً علٌك األن بخسف مصٌرك:الفٌرا

 فلقد حرمت من كل أمل . ألن القمر ٌتضاءل, ال ٌمكن هذا : فٌولنتً  ا دون

 وأصبحت ضحٌه لمؤامره كبٌره من الشمس والقمر ومصٌري             

 ما الذي أدى لهذا الٌأس؟:الفٌرا

 .األفكار التً تعلن عن موتً قرٌباً :دونا فٌولنتً

 ومن المسؤول عن ذلك؟: الفٌرا

 .القدر الذي أعلن بأن الهروب مستحٌل: دونا فٌولنتً

 .ستعٌشً سوف ترٌن ذلك, موالتًٌا :الفٌرا

 حنً من هذه ٌلٌر,لٌس لدي أي أمل ,هذا ضد مشٌئة السموات: دونا فٌولنتً 

 ضد كل هؤالءوكٌف ٌكون لً رجاء من أجل النصر.المعاناه                

 فأنك بذلك تجلبً على  , ٌك ال تسألٌنً ثانٌةأتوسل ال األعداء؟                

 عقلً هذه الدقٌقه القاتله التً رأٌت فٌـها دون لـوبً ٌؤخذ الى                

 فأجابتً , من عٌنً  فعندما أتذكر ذلك تنهمر دموعً, السجن                

 بً فـًالتً تبحثـً عنـها هـً انـً فـً حزناً عمٌق ألن حبـٌ                

 .حالته بائسه فهو مثاالً للخوف و الفزعو ,محبسه                



76 
 

 فٌبدو أنهم أخذوه , أن غرفة أبٌك هً المكان الذي ٌوجد فٌه حبـٌبك : الفٌرا 

 .هناك بواسطة باب سري        

 !ٌع أن أجد طرٌقة أنهً بها معاناتهأه لو أستط:دونا فٌولنتً

 .ن تكون سٌدة مثلك محزونة علٌهأود القول بأنه ٌكفً أ:الفٌرا

 ٌكفً فمعرفتً بمعاناته تجعلنً أرٌد التضحٌهالهذا ,ال ٌا الفٌرا:دونا فٌولنتً

 ٌوجد معك المفتاحهل الفٌرا ٌا ,منحنه حٌاة جدٌدهفربما أستطٌع ,بحٌاتً     

 .الذي ٌفتح باب غرفة أبً      

 .أخرىان أبٌك معه المفتاح الرئٌسً لكننً معً نسخة :الفٌرا

 أن الخوف الذي شعرت به ذات مره,سأحاول أرسال رساله الٌه:دونافٌولنتً

 لتنتظريـف ,قلقً علٌه  ال شئ أمام ٌكون , بعدم األمان بسبب أحساسً     

 .هنا ٌا الفٌرا وأعلمٌنً بأي شخص ٌأتً بالقرب منً     

 (ٌدخل دون لوبً,تخرجان)            

 السبب فً أحضاري الى هنااالكدرالعظٌم؟ماما السبب فً مثل هذ:دون لوبً

 معصوب العـٌنٌن لمثل هذا السجن؟أه ٌا فٌولنتً أنً أعانً ألنً ال           

 أن حٌاتً تبدو أمام الحزن الذي أحس به نحوك شئ , جمالك أرى          

 .فأن فقدانً حٌاتً ٌعنً أنً قد فقدت القدره على رؤٌتك,قلٌل          

 (تدخل دونا فٌولنتً من خالل الباب السري)         

 ,ان شخصاً قام بجرحهككما لو ,أن وجهه ملطخ بالدم ( جانباً ):دون فٌولنتً 
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 !دون لوبً(بصوت عالً)          

 هل ال ٌزال  من هناك؟من ذا الذي ٌستطٌع أن ٌنادي علً بأسمً؟:دون لوبً

 قاره لً حتى األن؟لم ٌشعر بأحت أنه هناك شخصاً لم ٌنسانً أو         

 .وٌبدي شفقة علٌك, نعم هناك شخصاً تحركت مشاعره نحوك :دون فٌولنتً

 أًه على الشحوب الذي ٌحٌط,على حٌاة ٌخٌم علٌها شبح الموت,أهً :دون لوبً

 أًه على الروح المتلهف لما فً,أًه على األفكار التً أتلقاها,بحٌاتً           

 رٌقصــوره التً صـممت فً  الهـواء عـن  طأًه عـلى ال , خٌالً           

 التً شكلتأًه عـلى الصوت الذي به كلماتً الصماء,خٌالً الخالق           

 الذي,أرجوكم ال تعذبونً بهذا الطٌف الحلو,الحٌاه و الهٌئه للجسد           

 ٌحرمنً من أن ٌجعل صورة حبٌبتً مرئٌه            

 ٌالوبً فهذا الجسد وهذه الروح وهذا الصوتأنً لست صوره :دون فٌولنتً

 .حقٌقه مرئٌه            

 فال.  جعلنً أعتقد أننً فً حلمٌنتابنً ٌالحقٌقه أن األرتباك الذي :دون لوبً

 .شئ  ٌقنعنً بغٌر ذلك            

 على العكس كن مقتنع بأنً غٌر مبالٌه بأي خطر أشـارك فٌه  : دونا فٌولنتً

 وٌقوٌنً بشفقة عمٌقه,الذي أمتن له ٌدفعنً للتقدم الى األمام فحبك           

 و فً النهاٌه أؤكـد على أنً أتــحمل ,  على ما أصابك من مشاكل           

 اللٌله لن ٌغلق هذا الباب,مسؤولٌتً لماألقً على أبٌك من أتهامات           
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 األن بأنــً استطٌع  اه من ذا الذي ٌعتقد , فً سالم رقدفلتصدقنً            

 منح الحٌاه لشخصاً ما بٌنما أموت رعباً ؟           

 نادراً وقوي متى أستخدم , ول الناس أنه ٌوجد نبات عجٌبــٌق : دون لوبً

 سبب فًـروح ٌتـوعندما ال ٌوجد ج , كان ناجعاً  لعالج الجروح             

 الصفات لهذا النبات فعلىو فً أعتقادي أنك لدٌك نفس ,وجودها             

 فعندما,فقد أصبحِت مخلصً الرحٌم الرغم من أنك كنِت جالدي             

 وعندما أقبل علً,حٌاه أحضرت انِت الموت الً لً الـأقبلت ع              

 .الجدٌده الموت أحضرِت أنت لً الحٌاه             

 ن النبات عندما ٌنفصالنأنا أٌضاً سمعت عن نوعٌن غرٌبٌن م:دونا فٌولنتً

 وعندما ٌجتمعان ٌكونان دواء شافً. ٌتضمنان على سماً ممٌت              

 فأنا وأنـت لنا نفـس التأثٌر وهـذا شـئ حقـٌقً فأنـك ستـموت لو              

 عنك و أنا سأموت لو أصبحت بمعزل  , زل عنًـأصبحت بمع              

 ٌحاول ان ٌجمعنا سوٌاً لٌكون كل واحداً مـــنا شفاءالحب  لكن               

 شئ ٌوجد  الملك فهل أن الحقٌقه هً أنك قمت بأغضاب,لألخر              

 ما هذه الضوضاء؟(ضوضاء....)ٌمكن فعله لك              

  ( تدخل الفٌرا)                         

              والدك على وشك المجئ:الفٌرا

 .فً هذه الحاله ٌجب علً الذهاب:فٌولنتً دونا
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 متى أستطٌع رؤٌتك؟:دون لوبً

 .ألحررك...فسوف أجئ الٌك لٌالً . قرٌباً :دونا فٌولنتً

 ذلك لٌس فقط لكً تحررٌنــً بل أٌضاً ألنً أشتاق أنـــً أرٌد : دون لوبً 

 .لرؤٌتِك ثانٌة             

 (ٌخرج دون لوبً)                      

 ٌا الفٌرا فلتغلقً الباب فعلٌنا المغادره قبل أن ٌجئ أبً وٌجدنا :ا فٌولنتًدون

 .هنا              

 ٌا سٌدتً فأنه لم ٌجئ الى هنا بل أنه ذهب,ٌبدو لً انه ال ٌوجد خطر:الفٌرا

 .لغرفة دونا بالنكا أوالً        

 ,الطمئنٌنه  أنا ال أستـطٌع القول بأن سماع هذا ٌبعث بداخلً: دونا ففٌولنتً 

 فما,ٌا الفٌرا اذهبً وحاولً أن تجدي شخصاً ما ٌعرف بحقٌقة األمر       

 .ببروده شدٌده و هلع مفاجئهو نذٌرا نعرفه من جرماً أرتكب هنا        

 (تخرجان)              

لق الباب(من وراء المسرح:)الفٌرا  .وسوف ارى ماذا ٌجري ,لقد أغ 

 (ٌدخل فٌسٌنتً)         

 لقد كانت ضربة, أقسم باهلل بأن العالم لم ٌرى صفعة قوٌه مثل تلك :فٌسٌنتً

 ٌقوي من تأثٌرها ضربه ذات ضجه شدٌده مثل ! الًـذات صوت ع         

 رعت أجراسـ  و قـحتى لـله مثٌل ف ا لٌسقرعخبطاً شدٌد كالطاغٌه ب         
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 ولقد أصبحت بعد ذلك تقٌم, لدي بسبب زواجً من دون لوبً              

 وأنا ال أود, حتى أدى ذلك بأن ٌنشغل بها رجال عن حق,معً              

 صاحب الجالله فالأهمٌة له فً موضوعنا هذاذكرأسمه األن ٌا             

 فلماذا أتردد بٌنما .ٌمكن هذا فال,ن ال لك, ولعل أسمه سٌزعجك             

 لتً؟سأكشف عنها تبرئ سمعة وشـرف عائكل التفاصٌل التً              

 الذي أحس,فالرجل الذي لم أبوح بأسمه هو دون مٌندو تورٌلس             

 خصاً ٌخدم بالمنزلـام بتجنٌد شـتجاهه فقأختً   ببرودة مشاعر             

 ,لٌستطٌع الدخول لغرفتها باللٌل عن طرٌق التسلق الى شرفتها              

 بأنه وعدها  -و لتكن السماء داعماً لً فً ذلك   –فما من شك              

 باألنتصارعلى بصرامه وقام لص فباغتها بالزواج لكنه كان كال             

 لقد كان ذلكف,فلم ٌمر وقت حتى قام بالزواج من أخرى ,شرفها             

 بعد تهم وافوق واجب ال ٌضعون ما ٌالءمهم ـدلٌل على أن الرج             

 لم ٌعرفبأختصارانه  , أرساله كسفٌرالى فرنساذلك قام والدك ب             

 تابعت مدى   فلقد  أما بالنسبه ألختً,  نأكثر مما تعرف انت األ             

 لقد قمت بالتضرع و,  لقد أشتدت علٌها األالمف,معانتها الصحٌه             

 التً تـحرق خدي  دلٌل الدموع  و التوسل الٌها  فلقد أصـبحت              

 فً النهاٌه   قامت .وحبً الذي أكنه لها , على أنشغالً بهمومها             

 عتفلقد دف , عن حبٌبها الذي تحدثت عنه الٌك األن بالحدٌث الً             
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 و لقد أحزننً ذلك ولم ٌكن بمـقدوري نقـدها بسـبب  ثمن حبها              

 حبً لها ؟ فما حدث قد حدث بٌنما الشخص الذي اذنب و قـام              

 ب ماـعنت الشٌطان بسبـكم لـول ,ٌقبل أي عظه  بهذا الخطأ لم              

 التأثٌر دث واحد ٌمكن له ـصور أن حـمـن ٌستطٌع تـف, حدث               

 ا  قمتـوم, و خٌبة األمل  ٌجلب علٌنا التعاسه  و لألبد  ناٌعل              

 للحزن اً ـبالنسبه لها سبب در لسعادتً كان ـبالترحٌب به كمص              

 فً  جعلتنً أفكر,  دائماً  تراودنً   ً كانتـاألفكار الت ؟ أما               

 فً النهاٌهو.ٌرٌحنا من هذا البؤس المشترككً التخطٌط ألمر              

 حتى جاء , أردت أخفاء حملهافلقد  , مكن فعلهٌوعٌت لما هو               

 أدعٌت تلد فقامت بمهاره أخفاء أالمها و لكً  الموعود   الٌوم              

 مولودها هً تضع  و  وعندما ماتت أختً لورا, االمً   أنها              

لن                لقد كانت الخادمه  , ال عالج له بب موتها مرضاً ــأن س  أ ع 

 ٌعرف أحد لم   ذا الٌومــباألمر و منذ ه تعرف  التً   الوحٌده              

 جـاللــتك  جئـت  حتى  كــذلك  ر ـاألم ال ٌــزال  بما خططنا و              

 ٌقع علً و لتـأمر اللـوم  أن   ,حــدث  أعترف بما  جعلتنً  و              

 لكـن, لً  مـناسب   فخامتــك تعـتبره  العـقاب الـذي بك ـجاللت              

 فً أعتبارك  أن تــضع  الٌك أتوسل  ن موقفً ـاعً عـدف فً               

 الشرف  حب أولل لم أسئ   فً ذلك ألنً حبً لزوجً وأختً               
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 فً حكمك علـً التـأكٌد عـلى أنك أن تقدم   جاللتك  وأسأل               

 داله ـرأس الع أٌضاً   ون لكنــأرج  ملك بٌدرو   فقط  لست               

 أرٌد فأنا ال,أتوسل عند قدمٌك,ٌتوقعه منك الشعب  وهذا ما                

 أنً لو كنت  قد خدعت ر حكمك  تذكر عفوك بل عندما تصد              

 زوجً فبالمـقابل أنا لم أسئ لنفسً أو أحدثت اي الم لشرفً                

 هامحصافتً لكننً لم أكن عرضه ألتـــقد أكون مالمه لعدم                

 .األخرٌن               

 األبن لم فالحقٌقه هً أن ,أن ما تظهرٌنه األن طرد عنً مخاوفً :  الملك

 .لم ٌسئ فً حق أبٌه و لم ٌكن األب مسؤول عن تصرفات األبن          

 عـلى الــرغم من أن واحده من المشاكل قد حلت فٌوجد(  جانبا)          

 ن ما أباحت به بالنكاأ,ما حل شكلتٌن أخرتٌن ٌجب أن نجد لهم           

 بأن  العامه على أقتناع وذلك بالرغم من أن, ٌجب أن ٌظل سراً            

 فهومذنب أٌضاً  أما بالنسبه لدون مٌندو,األبن مذنب فً حق أبٌه           

 وأخٌراً فأن بالنكا , فلقد خان حبٌبتهففً شبابه كان رجالً قاسً            

 تصار تلك الثالثة أساءاتـبأخ, خلص لهامقامت بخداع زوجها ال           

 وكونً الرجل الذي ٌنفذ , قد تم كشفها تباعاً  لفترة ماالتً توارت           

 العقاب فعـلً تنـفٌذه علناً و لكن عندمـا ٌكون الخطأ تم عالنٌة أما           

 األخطاء التً تمت فً السرفٌجب المعاقبه على هذه األخطاء سراً           
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 لٌحرسك هللا (  بصوت عالً )            

 .ٌا بالنكا            

 (ٌهم الملك بالرحٌل ٌدق الباب وقتما)ٌا صاحب الجالله ولٌحمٌك:دونا بالنكا

 .على أي حال ٌجب اال ٌعرف أحد أنً هناو,أفتحً الباب :الملك

 (ٌخفً الملك نفسه)       

 من هناك:دونا بالنكا

 .دون مٌندو ٌا بالنكا(من خارج خشبة المسرح:) دون مٌندو

 (نكا تفتح الباب ثم ٌدخل دون مٌندودون بال)         

 هل رأى أحد تشوش مثل هذا؟(جانبا)ما سبب مجٌئك؟:دون بالنكا

 لقد جئت الٌك ألخبرك باال تخافً فأنً أملك زمام األمورفما من:دون مٌندو

 .االن فً أي شئأحد ٌجرؤ على عصٌانً              

 .اال الملك(ٌظهر:)الملك

 (و األرتباكٌبدو على دون مٌند)        

 ...لم أكن أعتقد !ٌا صاحب الجالله:دون مٌندو

 أن تجدنً هنا؟اٌن المفتاح الذي ٌفتح السجن المتواجد به دون لوبً؟:الملك

 ....هاهو المفتاح لكن ٌجب على جاللتك اوال أن تعرف:دون مٌندو

 فلتنتظر ٌا دون ,ٌا بالنكا ٌمكنك الذهاب,ال حاجة لً فً معرفة المزٌد:الملك
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 (ٌخرج),اللٌله سوف أكشف عدالتً للعالم(جانباً ),مٌندو       

 ماذا كان ٌفعل هنا؟:دون مٌندو

 !فلتتبعه ,المناسب ألخطائناترى ماهو العقاب سأعتقد ان السماء :دونا بالنكا

 !وأبنكأن لوبً هو أبن أختً ,وأطلب الرحمه             

 .الضحٌه أنً سأكون  واضح,ولتحمً حٌاته ,عدنا السماءفلتسا:دون مٌندو

 (ٌخرج كالهما و تدخل الفٌرا و دون فٌولنتً)          

 ...فلتدعً أعتبار ل:الفٌرا

 . فاألمر على عكس ذلك,كال :فٌولنتً

 ...لكنك لوقمت:الفٌرا

 .ما من شئ سٌثنٌنً:فٌولنتً

 ...الشخص:الفٌرا

 .أنك ال ٌمكن أن تهبطً من عزٌمتً:فٌولنتً

 .ى تهرٌبه ٌكون والدكان من سٌالم عل:الفٌرا

 أسألك االتتدخلً فً الموضوع,والٌهمنً العواقب,لقد عزمت أمري:فٌولنتً

 .ال تزٌدي و أفتحً الباب,        

 هناك,سأقوم بما ترٌدي على الرغم من خوفً الشدٌد,حسناً ٌا سٌدتً:الفٌرا

 .شخصاً ما       

 من أنه  لن ٌحدث  شئحذر بقدراً كبٌر ولنكن متأكدٌن علٌنا أن ن: فٌولنتً  
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 فمن الممكن كشف أمرنا وٌدخل شخصاً ,ٌقلب خطتنا رأساً على عقب       

 .علٌنا أن ننصت قبل أن نفتح,ما من باب أخر       

 .أكاد أسمع بصعوبه,فهناك من ٌتحدث بهدوء,أسمع صوتا:الفٌرا

 كال الٌمكننً السماع وال أستطٌع الرؤٌه بوضوح.اذا دعٌنً أنصت:فٌولنتً

 (ٌدخل دون مٌندو...)هناك جمعاً من الناس...كما أود            

 هل رأى أحد اشٌاء مخٌفه مثل تلك؟:دون مٌندو

 نزعاج؟ماذا حدث؟لماذا ٌبدو علٌك اال!أبً, ماذا :فٌولنتً ادون

 لكننً ٌجب أن أجعلك تشاركٌنً ٌا بنٌتً ما ال ,لن أخبرك لماذا: دون مٌندو 

 وحدي وأرجو منك أن تواسٌنً فٌما سأقوله لك فأن أستطٌع حمله            

 .و ولدي بل أخوكِ ,لوبً لٌس أبن بالنكا            

 ما الذي تقوله لً؟!ٌاال السموات الرحٌمه:فٌولنتً ادون

 وشرفً لو كنتبأسمً د عزمت أمري على التضحٌه بنفسً ولق:دون مٌندو

 .أستطٌع رؤٌته حراً             

 شفقتًاألن بدأت أعرف سر ف ,ا األمر لم ٌكن معروفاً لـديهذ:دونا فٌولنتً 

 نفتحها  ان الصوت الذي سمعته داخل الغرفه قد أنقطع دعنا,علٌه             

 فً التو لكن بحذر:دون لوبً   

 ال ٌوجد أحد ٌساعدنً األن؟ا(من خلف خشبة المسرح:)دون لوبً

 .عن مدى معاناة صاحبه ان الصوت ٌفصح:دون مٌندو
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 .ال أستطٌع أن أدٌر المفتاح,أن ٌدي ترتعد :دونا فٌولنتً

 .فلٌساعدنً هللا األن(من خلف خشبة المسرح :)دون لوبً

 فعلى الرغم من خوفنا ٌجب أن نرى ماذا حدث,فلتعطٌنً المفتاح:دون مٌندو

 (الدق ٌسمع من كال البابٌن من وراء خشبة المسرح)         

 الدق من كال البابٌن؟من ذا الذي ٌستطٌع :دون مٌندو

 !فلٌمنحنً هللا الصبر لتحمل ذلك:دونا فٌولنتً

 .علٌنا فتح الباب,لٌس لنا أختٌار :دون مٌندو

 الذيمن خالل الباب  و بٌترٌزا  ب تدخل دونا بالنكا بوافتح األت)           

 الباب و دون لوبً األب و ٌدخل فٌسٌنتً منتفتحه دونا فٌولنتً             

 (الذي ٌفتحه دون مٌندو           

 .ننً األعطستبأن أسألك أي عداله  لقدأمرنً الملك ٌامٌندو:دون لوبً األب

 .لقد جئت ألرى كٌف ستواسً فٌولنتً األالم التً تتملكنً:دونا بالنكا

 .وأنا جئت مملؤ بالفضول:فٌسٌنتً

 .لم ٌعطنً أمرا بعقابه:دون مٌندو

 كلمات بها مواسه ألحد بٌنما أنا فً أشد   لقو أستطٌع   كٌف :دونا فٌولنتً 

 الحاجه لمن ٌواسنً ؟                

 . سوف نعرف طبٌعة العقاب قرٌباً بفتحنا للباب الداخلً المغلق:دون مٌندو

 مسرح ٌشاهد دون لوبً مقتول وورقة ٌفتح الباب الموجود فً منتصف ال)
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