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فصلمتهيدي

مقدمة

األول املشهد

زوجته) غراي أنَّا – غراي (الدكتور غراي الدكتور غرفة يف

ظالم.) (الوقت

للكتابة يستعد وهو وأوراق ودفاتر مصباح عليها مائدة أمام جالس (الدكتور
مصباح.) وبيمينها كتفه عىل يُرساها بجانبه واقفة وزوجته

حني. بعد بك الحق فإني أنَّا. جودنيت الدكتور:
الصباح؟ قرب إىل املصباح هذا أمام ساهًرا بقيت ثم القول هذا يل قلت قد كم أنَّا:
فمن مرض أصابك فإذا القرية هذه يف الوحيد الطبيب أنك واذكر چون يا بصحتك رفًقا

سواك. هنا طبيب وال يطببك
أنَّا. جودنيت الدكتور:

ذاهبة أنا إذًا. لك فاألمر لديك؟ مقبول غري وكالمي عليك ثقيل حضوري أن تعني أنَّا:
بالذهاب). (تهم شيئًا؟ تريد أال عنك



الشعب ابن

جودنيت. كال. الدكتور:
برصك. املطالعة تؤذي لئال األقل عىل نظارتك ضع لخاطري إكراًما إليه): (ملتفتة أنَّا

سأضعها. الدكتور:
جودنيت. اآلن سهرك. تطل ال عيني وحيات يو، ثنك أنَّا:

جودنيت. الدكتور:

املائدة عىل ويضعهما مجلدين منها ويأخذ املكتبة الدكتور فيقصد أنَّا (تخرج
الخارج.) من النافذة تحت ضجة تسمع هنيهة وبعد املطالعة يف ويرشع

الثاني املشهد

روبرتس – عربجي – الدكتور

النافذة. هذه واقرع انزل عربجي، املرسح): خارج روبرتس(من
هو. هو. قرًعا) الدكتور نافذة يقرع (العربجي سيدي يا أمرك عربجي:

بني؟ يا تريد ماذا النافذة): فتح إىل (مرسًعا الدكتور
سيدي؟ يا القرية طبيب منزل أين الخارج): من روبرتس(بلهفة

حاجتك؟ فما هنا. الدكتور:
املنزل؟ صاحب الطبيب وأين إليه، هدانا من أخطأ ما روبرتس:

تريد؟ فماذا أمامك. هو الدكتور:
إليك. حاجة يف ألننا سيدي يا الباب بفتح تتفضل أن أريد روبرتس:

قليًال. انتظر ولكن بك، أهًال الدكتور:

من صناعي بوجه الوجه مستور رجل فيدخل الباب ويفتح الدكتور (يذهب
املساخر.) يف يستعملونها التي األوجه
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الثالث املشهد

روبرتس – الدكتور

هذا؟ ما الوراء): إىل (مرتاجًعا الدكتور
ا. رشٍّ تخَش وال أنصت روبرتس:

… ولكن الدكتور:
تعرف لم إذا املتأملني مساعدة أفتكره الدكتور، أيها االستدراك عالم روبرتس:

وجوههم.
هللا. معاذ الدكتور:

كوجوههم. أسمائهم إخفاء أرادوا وإذا روبرتس:
… إال أعرفه لم أم أعالجه الذي الرجل وجه عرفت صناعتي يف عندي سيان الدكتور:
وأقسم أمرنا. يف للسياسة دخل فال سيدي يا تخف ال حديثه): روبرتس(قاطًعا
تأذن فهل املوت. شفا عىل شخص خارًجا املركبة يف وإنما القول. هذا صدق عىل باهلل لك

بإدخاله؟
والعني. الرأس عىل الدكتور:

عازب؟ أم متزوج أأنت الفاضل. الدكتور أيها لك شكر ألف روبرتس:
السؤال؟ هذا عالم الدكتور:

مثلك. وفاضلة لطيفة امرأتك كانت إذا ألسألك روبرتس:
تشاء. ما ُمر الدكتور:

أيًضا مفتقر مساعدتك إىل املفتقر الشخص فإن لتحرض وادعها تفضل روبرتس:
جنسها. من ألنه مساعدتها إىل

…؟ امرأة هو وهل الدكتور:
بحياتها منوطة حياتي إنسان، صورة يف مالك إنها آه، ولكن امرأة، نعم روبرتس:

…؟ امرأتك تدعو أال واحد. آن يف نفسني أنقذت أنقذتها فإذا دكتور، يا
الساعة. سأدعوها الدكتور:
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كل فإن الجزاء قبيل من هذا ليس املائدة) عىل نقود كيس (يضع سيدي روبرتس:
الجميل. معرفة قبيل من ولكنه صنعك، جميل عىل يكافئك ال چورج امللك خزانة يف ما

بإلحاح. تناديك السيدة إن سيدي مرسًعا): (داخًال عربجي
مرسًعا). (ويخرج ذا أنا ها روبرتس(بلهفة):
أنَّا. أنَّا. امرأته): غرفة باب (قارًعا الدكتور

والضوضاء. الحركة هذه ما غرفتها): (من أنَّا
هنا. إىل فأرسعي أنَّا يا زائرون أتانا الدكتور:

الرابع املشهد

روبرتس – أنَّا – الدكتور

يديه.) بني كارولني حامًال الخارج من يدخل وروبرتس غرفتها من أنَّا (تدخل

هذا؟ ما آه روبرتس): لثام من (مذعورة أنَّا
تخايف. ال الدكتور:

تتأملني. تزالني أال املقعد): عىل يضعها أن بعد روبرتس(لكارولني
آالمي. أشد ما … آه آه. الوالدة): وشك عىل كامرأة وملتوية كارولني(متململة

دكتور. وياله، روبرتس:

نبضها.) ويجس منها الدكتور (يقرتب

الوالدة. وشك عىل وهي سيدي يا حامل السيدة هذه الدكتور:
السفر. نستطيع ال نحن إذًا روبرتس:

متوجعة). كارولني تبقى ذلك خالل (يف مستحيل أمر هذا الدكتور:
سيدتي؟ يا بي تعتنني أال آه، أنَّا): كارولني(تخاطب

الحبيبة. أيتها بأختي اعتنائي بيدها): (آخذة أنَّا
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عذابي. أشد وما يديها) عىل رأسها (تسند قلبك أطيب ما آه، كارولني:
أنَّا). (تخرج غرفتك للسيدة أخيل أنَّا، الدكتور:

به). كارولني فتمسك بالخروج (يهم واملركبة بالخيل أهتم وأنا روبرتس:
واحدة. دقيقة عني غبت إذا ترتعد فرائيص فإن تذهب ال كارولني:

والخيل. املركبة وإخفاء هنا األمتعة إفراغ من عزيزتي يا بد ال ولكن روبرتس:
فراقك. أطيق ال فإنني ال ال دائًما): كارولني(متوجعة

األمر. بهذا تكليفك من أخجل إني … عفًوا … دكتور روبرتس:
سيدي. يا والعني الرأس عىل الدكتور:

واملركبة.) الخيل لتدبري الدكتور (يخرج

كرام. قوم أنهم يظهر دائًما): كارولني(متأملة
امليناء إىل بالوصول نفوز كدنا أن بعد املكان هذا يف وقفنا ملاذا ولكن نعم. روبرتس:

الهرب. وسائل كل أعددنا حيث
يا وجهك عن نقابك ترفع ال ملاذا ولكن أصابني، الذي األلم هذا من آه كارولني:

روبرتس.
األيام. من يوًما لندن يف رآني قد املنزل أهل من أحد يكون أن أخاف روبرتس:

فيها. عظيمة شهرة ذا كنت وهل كارولني:
اآلن. املوضوع هذا من دعينا … نعم اضطرابه): روبرتس(مخفيًا

وأبي؟ كارولني:
أبيك. من آه روبرتس:

وخطبتي مقابلته من منعك الذي ما ولكن يحبني، ألنه به الظن تسئ ال كارولني:
آالمي. أشد ما … آه آه، إليه،

فيناديه أنَّا غرفة نحو سائًرا ويستمر الخارجي الباب من الدكتور (يدخل
روبرتس.)
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رصاخها. اسمع … دكتور روبرتس:
البرص. كلمح راجع أنا الدكتور:

أبي؟ بنا لحق وإن آه، دائًما): كارولني(ملتوية
يرعبني. الذي هذا روبرتس:

ِمتُّ حليلتك أصري أن قبل أبي عىل عيني وقعت إذا روبرتس وحدة): كارولني(بقوة
والعار. الخجل من

وأنَّا.) الدكتور (يدخل

الدكتور. هذا روبرتس:
يشء. كل أعددنا لقد الدكتور:

التخلصمنها.) فيحاول روبرتس أما متثاقلة بينهما فتميش كارولني (يستندان

فراقك. أستطيع ال لك قلت أين؟ إىل كارولني:
أبوكي كان إذا حتى واملركبة، السائق افتقاِد من عزيزتي يا بد ال ولكن روبرتس:

مركبة. صوت هذا ها، … إلينا يهتِد لم بنا الحًقا

شيئًا.) يرى فال النافذة من روبرتس (يطل

حني. بعد عائد فإني كارولني يا واصربي تجلدي خارًجا، السواد شديد الظالم
أراك. أن دون أموت أن أخىش فإني غيابك تطل ال آه كارولني:

واملركبة.) السائق الفتقاد روبرتس ويخرج الدكتور مع كارولني (تخرج

لندن أكابر من أنه ريب ال الصناعي، الوجه بهذا وجهه الرجل هذا يسرت ملاذا أنَّا:
وأعظم الحياة آالم أشد مستقبلة اآلن فإنها امرأته أما عندنا. أحد يعرفه أن ويخىش
هللاصغريها فليحفظ البنني؟ لذة من أعظم لذة وأية الوضع ألم من أشد ألم وأي مرساتها.

الطاهرة. اللذة هذه الطبيعة أحرمتها تعيسة دعاء القادم،
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سيدتي. روبرتس(عائًدا):
سيدي. أنَّا:

اسمك. بذكر تتفضلني هل روبرتس:
غراي. أنَّا أنَّا:

كريم. رجل وجه يسرت فإنه اللثام هذا يخيفك ال غراي مسس روبرتس:
سيدي. يا ذلك أعتقد أنا أنَّا:

قرينك. حرضة من التماسها عزم عىل كنت نعمة أسألك أن يل فاسمحي روبرتس:
سيدي. يا تريد بما مر أنَّا:

اإلقامة وإما الوالدة بعد السفر إما … السيدة أيتها أمرين بني اآلن نحن روبرتس:
التام. الشفاء حني إىل

تسري أدعك أن هللا معاذ ال الحالة، هذه يف والسيدة بالسفر تفتكر وهل السفر أنَّا:
التام. الشفاء بعد إال بها

رحلنا أو أقمنا سواء ولكن السيدة أيتها لك شكري عن يعرب كالًما أجد ال روبرتس:
معنا. القادم الولد أخذ نستطيع ال فإننا

الداخل.) من األلم رصاخ كارولني (ترصخ

صوتها. هذا آه روبرتس:
تقول. كنت ماذا حديثك. كمل تخف ال أنَّا:

ترضني فهل حياته عىل خوًفا معنا الولد أخذ نستطيع ال إننا أقول كنت روبرتس:
عام كل يف لكم نرسل لذلك وتسهيًال … أجل إىل تحتضنيه أن الفاضلة السيدة أيتها
للدكتور) الطاولة عىل وضعه قد كان الذي الكيس إىل (مشريًا الكيس كهذا أكياس أربعة

…؟ الكفاية فيها فهل تربيته. عىل لتنفقوها
زمن منذ ابني فقدت فإنني ثانية، ا أمٍّ للصغري وسأكون سيدي يا الكفاية فوق أنَّا:

سيدي. يا الخاطر مسرتيح فكن باألوالد العناية إيل يشء وأَحب (متنهدة)
الفاضلة. السيدة أيتها النساء فلتكن مثلك روبرتس:
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به؟ الولد يسمى أن تريد الذي االسم هو ما أسألك أن يل اسمح ولكن أنَّا:
فكارولني. ابنة كان وإذا فشارل غالًما كان إذا روبرتس:

…؟ واللقب … االسم هذا أنَّا:
…؟ القرية هذه اسم ما روبرتس:

لنكتون». «دار قرية أنَّا:
دار. كارولني أو شارل تسمينه إذًا روبرتس:

الداخل.) من كارولني رصاخ (يسمع

آه عذابها. ذكر عند عقيل أفقد أكاد إني غراي مسس غراي. مسس صوتها هذا ها.
هنالك أن تظنني فهل ومجًدا. وأهًال ثروة أجيل من وتركت شاهق علو من إيل نزلت إنها

حياتها. عىل خطًرا
روبرتس. روبرتس. بقوة): الداخل من كارولني(صارخة

أصابها. ما آه للدخول): وهاجًما صوتها عىل روبرتس(هائًما

قائًال.) الوراء إىل روبرتس فيرتاجع الباب يف الدكتور يقابله (حينئذ

جرى. ماذا سيدي، … آه
سمني. غالم برشاك برافو، برافو، الدكتور:

أبكي. دعني آه وحياتها. حياتي أنقذت ليقبله): عليه روبرتس(هاجًما
آه. امرأتك، وقبِّل اذهب بكاء؟ وقت الوقت هل الدكتور:

إليها. أرشدني روبرتس:
هنا. من غرفتها): باب يف (يدفعه الدكتور

فينتبه الخارجي الباب يقرع حتى الخروج يكاد ال ولكن روبرتس، (يخرج
لذلك.) الدكتور

الساعة. هذه يف الطارق من (لنفسه): الدكتور
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وإال امللك باسم افتح الخارج): من األوىل املرة من أشد الباب (يقرع سيلفا دي
ودخلنا. الباب كرسنا

أنت؟ من الدكتور:
توقع وال الدكتور حرضة يا افتح الرشطة رجال نحن الخارج): (من آخر صوت

عظيم. رش يف نفسك
ولندخل. الباب فلنكرس الضابط حرضة يا املجاملة عالم الخارج): (من سيلفا

لكم. فتحت فقد قفوا ال، الباب): لفتح (هاجًما الدكتور

الخامس املشهد

الدكتور – سيلفا دي – جنديان بوليس– ضابط

غراي؟ الدكتور أين وعنف): بغيظ (داخًال سيلفا
هو. أنا الدكتور:

بيتك. يف ألنهما منك إال أطلبهما ال بذراعه): (آخذًا سيلفا
بيتي. وسط يف عيل تعتدي رشدك إىل عد هه. منه): يتخلص وهو (صارًخا الدكتور

سؤايل. عىل أجبني إذًا سيلفا:
تستنطقني؟ أن لك أين ومن الدكتور:

جهًرا). فيقرأه أمًرا إليه (يدفع امللكي األمر هذا اقرأ سيلفا:
يعينها.» التي املرأة عىل القبض بإلقاء الخط هذا لحامل «أمر الدكتور:

سيلفا.) يخاطب (ثم

ضد األمر كهذا أمر عىل الحصول استطعت حتى والجاه النفوذ عظيم أنك الظاهر
كبالدنا. حرة بالد من امرأة

واملرأة الرجل أين أسئلتي عن تجيب أن يعنيك وإنما يعنيك، ال أمر هذا سيلفا:
املكان. هذا إىل دخولهما تحققنا فقد تكذب وال بيتك؟ إىل الليلة دخال اللذان
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اآلن. ألكذب الكذب اعتدت فما كالمك اضبط الدكتور:
الضابط. حرضة يا بواجباتك قم إذًا الكريس): عىل بنفسه (ملقيًا سيلفا

الليلة هذه يف منزلك إىل دخل هل … غراي دكتور الدكتور): (مستنطًقا الضابط
ملثم؟ رجل

نعم. الدكتور:
ذهبا؟ أين وإىل هما أين فجأة): (ناهًضا سيلفا

الضابط. حرضة يا سؤالك منتظر أنا (بهدوء): الدكتور
هما؟ أين جنابه سؤال عليك أُعيد أن إال يسعني ال الضابط:

هما. حيث … هما … هما الدكتور:
الشدة. استعمال إىل تلجئنا وال هما أين قل (صارًخا): سيلفا

تريد؟ فماذا داخًال، عندي هما (بحنق): الدكتور
أريد. ماذا سأريك …؟ أريد ماذا سيلفا:

الدخول.) ويمنعه وجهه يف الدكتور فيقف الداخل إىل للدخول (يهم

بالدخول. لك أسمح ال فإنني رجل يا قف الدكتور:
واختطفها. خدعها واللئيم ابنتي ابنتي، ولكنها (بجنون): سيلفا
بأخذها. لك أسمح وال برؤيتها. لك أسمح إذًا !… ابنتك الدكتور:

امللك أمر عصيانك عىل يدل قوًال تقل وال الرجل أيها حذار تقول؟! ماذا سيلفا:
القانون. ورجال

البوليس.) ولرجال لألمر (مشريًا

مرة لك أقول ولذلك املسألة هذه يف والقانون امللك فوق اآلن أنا (بعظمة): الدكتور
أباها. كنت وإن تأخذها ال إنك أخرى:

…؟ وملاذا سيلفا:
عىل ا مرصٍّ بقيت فإذا قتلها، يتعمد كمن كنت اآلن الفتاة أخذت إذا ألنك الدكتور:
وحدي اآلن أنا حياة. إلنقاذ يساعدوني أن طبيبًا بصفتي القانون رجال من طلبت عزمك

والناس. هللا أمام عنها مسئول
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الدكتور. حرضة يا ضمريك يف بما ح فرصِّ فهمنا، ما الضابط:
غالًما. دقائق بضع منذ وضعت قد تطلبونها التي الفتاة إن الدكتور:

تكذب إنك ال ال، ولكن قلته فيما صادًقا كنت إذا ملونة فلتكن زائد): (بهياج سيلفا
كذلك؟ أليس لتنقذها،

السادس املشهد

روبرتس – املذكورون

أباها) (ينظر إليك حاجة يف وابنها كارولني دكتور، دكتور، (داخًال): روبرتس
… إلهي

اللئيم. أيها تعال إليه): ويجذبه طوقه من روبرتس (يقبض سيلفا
… املركيز روبرتس(منذعًرا):

ابنتي؟ أين … اللئيم أيها ويلك سيلفا:
السادة. أيها االعتداء هذا بيتي يف يحل هل الدكتور:
السافل. أيها أجب … الدكتور أيها دعني سيلفا:

صربي. أفقد أن خفت وإال سيدي يا احذر روبرتس:
وحينئذ! سيلفا:

كارولني. أبو أنك أنىس حينئذ روبرتس:
وحينئذ! سيلفا:

أحدنا. يسقط حتى يلقيه وال حساًما منا واحد كل يأخذ حينئذ روبرتس:
الذي هو اللثام هذا أن ريب ال اللئام؟ ابن با بفمك الرباز ذكر عىل تجرتئ سيلفا:

فيلداي. روبرتس يا فاقرص عرفتك لقد الحد، هذا إىل جريئًا جعلك
يل. ويل روبرتس:

ابنتي؟ أين إذًا، فأجبني سيلفا:
داخًال. روبرتس:
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إليها. خذني سيلفا:
يقتلها. منظرك فإن بها رفًقا روبرتس:

إليها. خذني لك قلت سيلفا:
يمكن. ال وعناد): روبرتس(بقوة
عنك. بالرغم أذهب بل سيلفا:

أبًدا. تدخل ال بل بقوة): روبرتس(معرتًضا
الدخول. يمنعني ومن سيلفا:

أنا. روبرتس:
اسمك. ذكرت وإال ارجع سيلفا:

اسمك. ذكرت وإال ارجع وأنت روبرتس:
اسمي. ذكرت وإن سيلفا:

… ال زوجة هي سيلفا دي املركيز ابنة إن يقال حينئذ روبرتس:
أنصت. سيلفا:

وضعته الذي والولد والناس، هللا أمام وحليلتي زوجتي ألنها ذلك قلت روبرتس:
ترد. لم أم أردت حفيدك هو اآلن

رؤيتها. يف رغبتي يزيد هذا بالدخول): ا (هامٍّ سيلفا
تراها. ال أن يجب إنه لك قلت وجهه): يف الطريق روبرتس(يسد

أتقتلني؟ … أرجع لم وإن سيلفا:
لها. حفًظا يشء كل أصنع روبرتس:
كارولني. كارولني، (صارًخا): سيلفا
أبتاه. … أبتاه الداخل): كارولني(من
صوته. سمعت فقد يل ويل روبرتس:
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السابع املشهد

كارولني – املذكورون

من قائمة هي التي املرأة هيئة وعليها والثياب الشعر منفوشة كارولني (تدخل
أبيها.) أقدام عىل بارتجاف نفسها فتلقي الوالدة

أبي. … أبي كارولني:
املوت. تخافني أال تصنعني، ماذا بها): (الحقة أنَّا

املوت. أحىل ما آه كارولني:
أخشاه. كنت ما هذا روبرتس:

أفارقها. ال فإنني مطمئنًا كن الدكتور:
انهيض. بغضب): كارولني (إىل سيلفا

بهما. واسحقني أقبلهما دعني قدميك، تحت أبتي يا دعني ال، ال كارولني:
شقية. يا ويلك سيلفا:

هو ألنه وحدي عيل غضبك كل أفرغ عقوقة. لئيمة أنا نعم شقية أنا نعم كارولني:
حبنا. عىل إطالعك من منعي غري له ذنب ال

كريس.) عىل ويجلسانها والدكتور أنَّا تنهضها (هنا

أيًضا. تعرتفني سيلفا:
مثله. فاضل كريم رجل بحب االعرتاف من املانع وما كارولني:

هو؟ (بغضب): سيلفا
لينقذني بحياته خاطر ملا كريًما فاضًال يكن لم لو إذ هو، نعم هو، نعم كارولني:

زورقي. من فيه سقطت يوم التيمس نهر يف الغرق من
الرجل. هذا ينقذك أن من خريًا موتك كان سيلفا:

أنقذ ملن حبي األمر بدء يف أحبه وكنت … تحبني أنك أحسب كنت آه، كارولني:
يف وأوقعتني الرشد أفقدتني مبادئه ورشف أخالقه ودماثة عواطفه رقة ولكن حياتي،

… وعفًوا أبتاه يا فرحمة املصاب، هذا
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أعفو. ال سيلفا:
حالنا ارشح والرجاء، بااللتماس ساعدني … تتكلم ال مالك روبرتس كارولني:

… منفاك يف تقاسيه ما عرف متى فإنه لسانك بطالقة
منفي. إنه قال ومن منفاه، يف حديثها): (قاطًعا سيلفا

دائًما. وجهه يسرت هذا أجل ومن ذلك، يل قال الذي هو كارولني:
الساذجة. االبنة أيتها خدعك لقد سيلفا:

لك ما خدعتني، ما إنك قل … روبرتس يا أجبه هللا، معاذ … يخدعني هو كارولني:
تتكلم؟ ال

الكالم. عىل يجرس ال أنه كيف أرأيت سيلفا:
فقط. واحدة كلمة قل روبرتس، كارولني:

واتبعيني. هيا كفي، كفي سيلفا:
أبتي. يا أستطيع ال كارولني:

املوت؟ تخافني الحد هذا أإىل سيلفا:
فراقه. أخاف وإنما كال، كارولني:

تحبينه؟ الحد هذا أإىل أتعسك! ما لك ويل سيلفا:
لجسدي. نفيس حب أحبه … آه كارولني:

تعايل. النار! وجحيم والشنار العار حبه الرجل هذا ولكن (بغضب): سيلفا
وولدي. آه كارولني:

تعيسة. أم من لك يا الدكتور:
يربيه. الدكتور سيلفا:

ولًدا. يل وأتخذه والعني، الرأس عىل الدكتور:
وتربيه، عليه لتحنَو ولًدا األم يعطي هللا إن ولدي، أفارق ال ال بقوة): كاورلني(واقفة

ولدي. آخذ فدعني وترميه، لتهجره ال
محال. هذا سيلفا:

ومروءة، شهامة ذي بكل أستغيث أنا أبكي، أنا أرصخ، أنا إذًا (بقوة): كارولني
تحرمني وال ولدي آخذ دعني أبي (متلطفة) ويغيثني، رصاخي مروءة ذي كل فيسمع

بيدي. بعد أمسسه ولم وتقبيله برؤيته بعد أهنأ لم فإني كبدي، فلذة
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السادة. أيها ساعدوني البوليس): رجال (إىل سيلفا
السادة. أيها عليها أشفقوا بحملها): يهمون (وهم الدكتور

كتفه.) عىل يده ويضع سيلفا وراء من روبرتس (يأتي

املرأة. هذه دعوا روبرتس:

بينهم.) تتوسط (كارولني

روبرتس. حبيبي أبي، أبي كارولني:
وانظروا جميًعا تعالوا وقاحة، اللئيم وزاد جراءة زدت لقد روبرتس؟ حبيبك سيلفا:

الوجه. هذا ألق وجهه) عن لثامه (يخطف روبرتس حبيبها
السادة. أيها ال، ال لينظروا): تقدموا (للذين الدكتور

غري وجهه نظر أحد يكون وال سقط يكون الذي وجهه إىل الوجه روبرتس(يعيد
ابنتك. عىل شفقة أنصت الجمهور):

هذا أعرفت كارولني) إىل (يتقدم غريها أحد يعرفك ال أن يجب أصبت، لقد سيلفا:
الرجل؟

كال. كارولني(بدهشة):
املدينة. جالد هو سيلفا:

الستار). وينزل عليها ويغمى صوتها بأعىل (صارخة آه كارولني:
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سنة ٢٦ عليها مر قد واألشخاص األثاث ولكن املقدمة يف الذي املنظر (نفس
األشخاص.) وعمر املكان هيئة يف ذلك يظهر أن فيجب

األول املشهد

(يشتغلون چاني أنَّا، الطاولة) أو بالشطرنج (يلعبان غراي الدكتور مرباي،
لعبة يف يختلفان ومرباي الدكتور يكتب) مائدة (عىل ريشار يدوي) بشغل

الدكتور. فيقول

اللعبة. هذه يف رأيك ما ريشار ريشار، فلنَُحكِّم الدكتور:
يدي. يف بما الهتمامي لعبكم تتبعت فما أبي يا عذًرا ريشار:

يديك؟ يف وما الدكتور:
منها. الفراغ عيلَّ يجب كتابة ريشار:

االنتخاب؟ بشأن الدكتور:
أبي. يا نعم ريشار:

صوتك؟ تعطي أن عزمت مرشح أي وإىل الدكتور:
أيًضا. أصدقائك وأصوات صوتك وأسألك لنفيس، ريشار:



الشعب ابن

أنت. الدكتور:
نائبًا؟ تكون أن تريد (بفرح): چاني

املانع؟ وما ريشار:
شابٍّا. تزال ال أنك أذكر ريشار، الدكتور:

عمره. من والعرشين الثانية يف وزيًرا صار بيت ريشار:
ولدي؟ ليس بأنه أخربه أن آن أما (ملرباي): الدكتور

اآلن؟ ذلك من الفائدة وما مرباي:
عىل معتمًدا مقداًما جريئًا أراه أن يل يطيب إنه لك أقول الحق (ملرباي): الدكتور
للمجاهدين، العالم هذا يف الفوز فإن وجاهد ريشار يا عزمك يف امِض … االعتماد هذا نفسه

اليوم؟ هذا يف عندنا االنتخاب تحرض أال صديقي يا وأنت
لك قلت وقد ومايضحياتي. اسمي عن يسألوني أن أخىش ولكن سأحرضه مرباي:

عليه. أحد إطالع أستطيع ال إنني مرة غري
شيئًا. أحد يسألك فما بأس ال الدكتور:

سيكون الزحام فإن االنتخاب أثناء يف اليوم زوجي تفارق ال مرباي، مسيو أنَّا:
شديًدا.

أيًضا. ريشار تفارق وال چاني:
فواته قبل أبتاه يا بنا فهيا االنتخاب ساعة أزفت قد ساعته): يف (ناظًرا ريشار

للخروج). (يقومون
برسعة. عودوا ولكن هللا بحراسة أنَّا:
ريشار. يا مسعاك هللا ح نجَّ چاني:

إليها ينظر أو چاني يجاوب أن غري من والدكتور مرباي مع ريشار (يخرج
مفتكرة.) مبهوتة چاني فتبقى
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الثاني املشهد

چاني – أنَّا

كالم. وال سالم، ال متنهدة): (بنفسها چاني
چاني. أنَّا:

أماه. لنفسه): يعود (كمن چاني
بنية. يا الجمود هذا ما أنَّا:

أمي. يا أفتكر چاني:
غياب يف سيما وال چاني يا واالفتكار التأمل كثرية أصبحت أراِك تفتكرين؟ بماذا أنَّا:

ريشار.
واالنفراد. الوحدة يف االفتكار يل يطيب نعم چاني:

شيئًا. لست أنا إذًا واالنفراد؟ الوحدة أنَّا:
عني. غريبة ولسِت أمي أنت أنت؟ ال ال نفسها): (مراجعة چاني

التأمالت. هذه إىل نفسك تسلمي ال … چاني أنَّا:
أماه. يا رش أهي چاني:

ماهيئتها. بحسب خريًا أو ا رشٍّ تكون أنَّا:
بأخيها؟ تفتكر أن االبنة عىل املحرم من وهل چاني:

أخاها ليس أنه تعرف بمن االفتكار ولكن بأخيها، االبنة تفتكر بأن بأس ال أنَّا:
الفرق أدركِت فمنذ أنِت أما أخاك، نفسه يحسب ريشار إن چاني، يا حسن غري أمر
ال الرفيق الصديق معاملة لتعامليه بأخيك ليس أنه عىل أطلعناك واألميال، العواطف بني

الشقيق. معاملة
أيًضا. ذلك عىل ريشار تطلعوا لم وملاذا چاني:

عنه. األمر هذا كتمان عىل مرباي أرصصديقنا قد أنَّا:
الشقيق. حب إال ريشار يحبني ال ولذلك چاني:

إذًا؟ يحبك أن تريدين وكيف الكالم؟ هذا ما چاني العتاب): (بلهجة أنَّا
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أيًضا. رش البكاء فهل أبكي أن أريد أماه يا عفًوا عفًوا، چاني:
يف ليذرفوها الدموع البرش يعطي هللا فإن بنية يا دموعك أمسكي بيدها): (آخذة أنَّا
قبل العالم هذا من يذهب ال إنسان وكل الوهمية، الصغرية اآلالم يف ال الحقيقة املصائب

الدموع. من هللا أعطاه ما فيه يزرف أن
أماه. يا بعد الدمع دور يأِت لم إذًا چاني:

مدة. منذ تركتيه فإنك بالرسم تسيل واسليه، بنية يا هذا اتركي أنَّا:
فيه. أنجح لم چاني:

والبيانو. أنَّا:
نهاية يف أراها فإني الباقية أما ريشار، علمنيها التي القطع كل تعلمت لقد چاني:

الصعوبة.
چاني. يا يحب فوق تحبينه إنك آه، أنَّا:

بيدها). وجهها (تغطي تعلمني ال إنك أماه، آه چاني:
يحبك. أنه األقل عىل تعرفني وهل تحبينه، چاني، يا الجنون ولكنه أنَّا:

أخته. يحسبني ألنه األخت حب يحبني چاني:
أخته؟ لست أنك علم متى األخت حب يحبك ريشار بقي وإن چاني أنَّا:

ذلك؟ كيف چاني:
تصنعني؟ فماذا ذلك فلنفرض وياله! يا أنَّا:

… حينئذ آه … أصنعه الذي چاني:
ماذا؟ أنَّا:

املوت. أحىل ما حينئذ واضطراب): (بحياء چاني
چاني؟ يا الحد هذا أإىل أنَّا:

كلمة كل عىل تحاسبيني فال اآلن أقوله ما أعرف ال أنني أماه يا الصحيح چاني:
أقولها.

نفسك، لتحاسبي وحدك أتركك إني وها رشدك إىل وعودي فتأني چاني، يا حسن أنَّا:
ويسوؤك. يرسك ما كل عىل إطالعي عليك فيجب أمك أني تنيس ال فقط

أنَّا.) (تخرج
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الثالث املشهد

چاني

چاني:

اك��ت��ائ��ب��ي ط��ول وي��ا ح��زن��ي ف��ي��ا أم��ي اآلن ت��ق��ول م��ا ��ا أح��قٍّ
ال��ح��س��اب ه��ذا م��ن وي��اله ف��ي��ا أخ��تً��ا ال��روح ش��ق��ي��ق أي��ح��س��ب��ن��ي
وان��ج��ذاب م��ي��ل غ��ي��ر ه��و وم��ا ألخ��ت أخ ح��ب م��ن��ه ق��ل��ي��ل
ب��ي م��ا ال��ت��ب��ري��ح ب��ه ول��ي��س م��ث��ل��ي ي��ح��ن ف��ل��ي��س ص��دق��ت ل��ق��د
واض��ط��راب ارت��ع��اش ف��ي ل��ذل��ك ف��ج��س��م��ي ي��ده ي��دي أخ��ذت إذا
ارت��ي��اب ف��ي وأغ��دو ل��ه أروح ج��ح��ود ذا ذل��ك ع��ن��د وي��ب��دو
ب��ان��ت��خ��اب أو ب��س��ي��اس��ة س��وى ب��ش��يء ول��ع ذا أراه ول��س��ت
ب��ال��خ��ط��اب ح��ت��ى وض��ن ع��ل��ى ي��س��ل��م ول��م س��ار اآلن دع��ن��ي
وال��ع��ذاب ال��م��ب��رح أأِل��ْل��ه��م ف��ي��ه ِه��ْم��ُت ل��م��اذا رب��ي ف��ي��ا

غضبانا.) وهو يراها أن بدون ريشار يدخل (هنا

يل. ويل ريشار:
واضطرابه. اصفراره أشد ما (لنفسها): چاني

الدكتور ابن لست إني بقولهم أهانوني ذلك وفوق كلها آمايل سقطت لقد ريشار:
غراي.

ذلك. عرف لقد آه قليًال): (صارخة چاني
لست بأنني عارفة كنت أما يل، قويل چاني؟ يا هنا أنت إليها): (ملتفت ريشار

أخاك.
ريشار. يا ذلك أعرف كنت چاني:

وكتمتموه ذلك تعرفون كنتم كلكم عليه، تطلعيني ولم ذلك تعرفني كنت ريشار:
عن لتنوب ملك وال اسم بذي لست ُرح يل: قال من االنتخاب أثناء يف جاءني حتى عني

أتعرفينه؟ چاني يا اسمي هو فما وأمالك، أسماء أصحاب هم قوم
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ريشار. يا كال چاني:
بأن وأخربهم اللئام أولئك إىل ألذهب اسمي يل قويل چاني، يا تعرفينه بل ريشار:
قويل يتقد، وقلب يفتكر عقل وهو لهم، ليس ما ذلك فوق يل وأن كأسمائهم، اسًما يل

وأعوام. أيام أماني ساعة يف وضاعت اليأس يف وقعت وإال
… ولكن

آمايل. أضيع أن قبل عقيل أضيع ولكن شديد): (بهياج چاني
جبهته) (يقرع خامًدا امللتهب الدماغ هذا يف ما أرى أن أستطيع كيف إذ ريشار:
زعيم ألكون ُخلقت أمة، ألقود ُخلقت قلبه) عىل (يقرع جامًدا املتحرك القلب هذا يف وما
واحدة بكلمة الذين ألولئك فويل كلها، إنكلرتا يف املجلس منرب عىل صوته يدوي شعب
األمل وأفقد املواهب هذه كل أضيِّع هل كبري، نرس جناح أنه ناظرين غري جناحي قصوا

خادم). يدخل (هنا العال قمة إىل الوصول من
سيدي. الخادم:

تريد؟ ماذا (بحدة): ريشار
مقابلتك. يطلب رجل الباب يف الخادم:
خيبتي؟ عىل يعزيني جاء وهل ريشار:

االنتخاب؟ شأن يف محادثتك يروم إنه يقول، إنه الخادم:
األمل. قسمة لوال العيش أضيق ما أدخله، أدخله، ريشار:

الرابع املشهد

تومسون – چاني – ريشار

ريشار. مسرت يا الخري صباح تومسون:
االنتخاب؟ وقع من عىل سيدي، يا بك أهًال ريشار:

بعد. االنتخاب يتم لم تومسون:
ذلك؟ وكيف ريشار:
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ملقاومة جريئًا رجًال يطلبون ألنهم املنتخبني، بني شديد خالف وقع لقد تومسون:
منك. أجرأ أحد وليس الحارضة الوزارة

انتخابي. دون يحول الذي املانع علمت ولكنك ريشار:
قليًال. ذلك يف لنتكلم السيدة ارصف تومسون:

السيايس. حديثنا سماع من نفسك أريحي چاني، (لچاني): ريشار
(تخرج). حكيًما كن ولكن فهمت لقد للذهاب): (تتأهب چاني

ويجلسان.) كرسيني وريشار تومسون (يأخذ

ال أنك مع بانتخابي االهتمام شديد الجميع بني سيدي يا رأيتك لقد ريشار:
ذلك؟ عىل حملك الذي فماذا تعرفني،

العالء. يف طامع أنك معرفتي تومسون:
ذلك؟ عرفت أين ومن ريشار:

مثلك. طامع أنا ألني نفيس من ذلك عرفت تومسون:
األفكار. حر أراك ريشار:

لالختصار. محب ولكني تومسون:
طمعك؟ يف تعول يشء أي وعىل ريشار:

يده). (يقرع وزندي رأسه) (قارًعا الرأس عىل مثلك تومسون:
أنت؟ ومن ريشار:

يشء. ال مثلك تومسون:
إيل؟ أحوجك الذي وما ريشار:

ويل الشعب بني ربيت فإني بنفيس، االرتقاء عن عجزي إليك أحوجني تومسون:
فجمعت سعيت لقد انظر، لنفيس، السلطة هذه استعمال أستطيع ال ولكنني سلطة عليه

صوتي. غري نلت ملا لنفيس سعيت ولو صوت مائة لك
لك. آلة تتخذني إذًا ريشار:

زورًقا أنا فأكون الكربى السفينة أنت كن يل، سيًدا أتخذك ولكني كال تومسون:
السفينة. ركاب كل الغرق ساعة يف ينقذ قد الزورق أن تنَس ال ولكن لك، صغريًا

29



الشعب ابن

مني؟ منزلتك تكون فكيف باقرتاحك رضيت وإذ ريشار:
التابع. وأكون املتبوع، تكون تومسون:

املقال. أفصح ريشار:
أصبحت فإذا تومسون، خادمك أدعى فأنا ريشار، املسرت تدعى اآلن إنك تومسون:
ريشار» النائب «حرضة رصت وإذا تومسون»، «وكيلك رصت ريشار» «الغني غًدا
حينئذ يكون فتومسون ريشار» الوزير «دولة رصت وإذا تومسون»، «سكرتريك أصبحت

الكريم. عىل رشط وال كريم فإنك الوزير مواله يشاء ما
برشوطك. رضيت يده): ا (مادٍّ ريشار
أمرك. طوع فأنا يده): (هازٍّا تومسون

فيه. وقعت الذي الفشل بعد الفوز إىل السبيل كيف ولكن ريشار:
تصبح وهكذا أمالكه وترث صهره فتصري غراي الدكتور بابنة تقرتن تومسون:

وملك. اسم صاحب
تأجيًال. يستوجب األمر هذا ولكن ريشار:

بك. شغًفا تموت تكاد فهي تؤجل ال تومسون:
ذلك؟ علمت أين ومن ريشار:

الفؤاد. مرآة والعني عينها يف نظرت تومسون:
عاجًال. ذلك يف وسأسعى … حسن ريشار:

أيًضا. للسعي ذاهب وأنا تومسون:
نتمهل. أال ريشار:

هللا أستودعك االنتخاب، ساحة يف حزبنا إىل العودة عيل يجب فإنه كال، تومسون:
(يخرج).
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الخامس املشهد

چاني – ريشار

الذي هذا السيادة يعرف ال عبًدا إليه محتاًجا كنت الذي الرجل وجدت لقد ريشار:
أطلبه. كنت

تريد. كما جاءتك زائرك أخبار أن الظاهر (داخلة): چاني
وضاحًكا). هيئته (مغريًا ذلك؟ عرفت أين ومن ريشار:

الصدر. منرشح أراك واآلن منقبًضا فارقتك فإني وجهك من عرفته چاني:
داخيل. يف وجدته وإنما چاني يا هؤالء به يأتني لم رسوري ريشار:

كالمك. فهمت ما چاني:
غراي. الدكتور ابن لست أنا چاني، ريشار:

عقوق؟ الولد أيًضا له ابنًا تكون ال أن يرسك وهل (مازحة): چاني
أخا أكون ال أن يرسني ألنه غراي للدكتور ابنًا أكون ال أن يرسني نعم ريشار:

چاني.
تقول؟ ماذا (منقبضة): چاني

چاني. يا كالمي تفهمي لم إذا يل ويل أقول ريشار:
شيئًا. فهمت ما ريشار مسرت الجد): (بهيئة چاني

چاني؟ يا الجد هذا ما ريشار:
ريشار؟ مسرت يا االنقالب هذا ما وأنت چاني:

عرفته. الذي الرس ريشار:
منقبًضا. كنت ذلك ومع هنا إىل دخولك حني الرس بهذا عارًفا كنت ولكنك چاني:

(ينشد): ترتجف يدها لنفسه) ويقول (يأخذها يدك، أعطني چاني ريشار:

ال��ف��اج��ع ق��ع��ة م��ن إل��ي أح��ب ال��ردى ك��ان ال��س��ر ع��رف��ت ل��م��ا
ال��ض��ائ��ع م��أم��ول��ي ف��ي وأن��ت ض��ي��ع��ت ق��د آم��ال��ي ف��خ��ل��ت
ال��ج��ازع ل��ل��ف��ت��ا وج��ان��ي ب��اٍق ال��ه��وى أن ال��ق��ل��ب أران��ي ح��ت��ى
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ال��ش��اف��ع ال��م��ل��ك ه��واك غ��ي��ر ل��ي ي��ب��ق ول��م چ��ان��ي ي��ا أه��واك

يدي بني وهي ترتجف ال يدك كانت إذا بي، ما مثل چاني يا بك يكن لم فإذا
كما شديًدا نبًضا ينبض ال قلبك كان إذا االضطراب) من چاني (تهتز اآلن، ترتجف كما

اآلن. ينبض

ذلك.) ليتحقق قلبها عىل يده (يضع

منه). التخلص (محاولة دعني دعني، چاني:
(يأخذها اآلن أأخذك كما يدي بني أأخذك كنت عندما ألنني كالمه): (مستأنًفا ريشار

جبينها). عىل يده (يضع اآلن به أشعر كما ملتهبًا جبينك أجد ال كنت ذراعيه) بني

قائلة.) الوراء إىل وترتاجع چاني (فترصخ

آه. چاني:
أما الحياة، هذه يف العذاب عىل چاني يا املوت لتمنيت كذلك ذلك كان لو ريشار:

نفيس. امتَلك حبٍّا چاني يا أحبك أحبك، إني عذاب، وال موت فال اآلن
ورفًقا. رحمة … آه چاني:

أال قويل واحدة، بكلمة قلبي وأحيي چاني يا بي ورفًقا يل رحمة نعم ريشار:
تحبينني؟

صوابي. أفقد أكاد الكالم، أستطيع ال … آه (مضطربة): چاني
تحبينني؟ أال قويل، چاني يا بعيشك ريشار:

أحبه. كنت إذا يسألني … هه چاني:
لسعادتي. فيا ريشار:

األم��ل ع��اده ق��ل��ب��ي س��ع��ادة ف��ي��ا ن��ف��رت��ه ب��ع��د م��ن ت��ق��ن��ص��ت��ه ظ��ب��ي
ت��ن��ت��ق��ل واألخ��ب��ار ي��ظ��ه��ر واألم��ر ب��ه أب��وح ال ه��واك��م ك��ت��م��ت ق��د ك��م
ي��ن��دم��ل ال��ج��رح ذاك إذ ت��وه��ًم��ا ب��ك��م وال��ح��ن��ي��ن ح��ن��ي��ن��ي أخ��ف��ي وب��ت
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وال��وج��ل ال��خ��وف وزال ووج��دي ح��ب��ي ف��ن��م��ا م��ن��ك��م ب��وع��د وث��ق��ت ح��ت��ى

يف أموت وأنني أجلك من إال الحياة أحب ال بأني علم عىل فكوني چاني يا واآلن
قويل. صدق عىل عربونًا يدي وهذه حبك سبيل

وتلتفت چاني فتضطرب ذراعيه، بني ألخذها ثانية يديه ويمد أمامها (يجثو
فتصيح.) قادًما أباها فرتى

ذلك). عند ريشار فيقول هاربة يديه بني من تفر (ثم أبي أبي، چاني:
واالعتذار. الكالم مؤونة وكفتني الفرار يف أحسنت لقد الحب): يتصنع (كمن ريشار

السادس املشهد

ريشار – مرباي – الدكتور

كان ما مع هنا إىل كالربق وعدت االنتخاب تركت وملاذا ريشار؟ يا هذا ما الدكتور:
مناظريك؟ عىل الفوز يف األمل من لك

چاني من أللتمس فأرسعت رأيس عىل الصاعقة وقع له كان الرس عرفت ملا ريشار:
لك، ابنًا تبقيني أن وسألتك عدت بذلك رضيت إذا حتى الدوام عىل أخاها تحسبني أن

أبتاه؟ يا ذلك تحرمني فهل
كنت، كما عيل عزيًزا تزال ال إنك إمكاني، يف شيئًا أحرمك ال ريشار، الدكتور:
ولكنه منه غرضك فهمت فقد ابني تكون أن طلبك ا أمَّ شئت. إذا أباك دائًما فناديني

چاني. رضا األول أمرين يستلزم
اآلن. ذلك يل قالت وقد تحبنني فإنها راضية چاني ريشار:

أمها. رضا والثاني الدكتور:
ولديها. سعادة تكره أظنها فال أمي هي أمها ريشار:

زوجتي. يل وابعث اذهب ريشار، الدكتور:

33



الشعب ابن

… يا أمرك ريشار:
كمل. الدكتور:
… يا ريشار:

كمل. لك ما (ضاحًكا): الدكتور
(يخرج). أبتاه يا يديه): بني نفسه (ملقيًا ريشار

السابع املشهد

مرباي – الدكتور

جرى؟ فيما رأيك ما الدكتور:
وال هنا فنجح هناك أخفق فإنه غريبًا، إقداًما أعطي قد الرجل هذا أن رأيي مرباي:

لچاني. كفًؤا إال أراه
ولكنني بها تزويجه عىل صباه منذ عزمت كنت وقد أيًضا، رأيي وهذا نعم الدكتور:

مخطئًا. كنت أنني فيرسني اآلن ا أمَّ بها، االكرتاث قليل أراه كنت

الثامن املشهد

أنَّا – مرباي – الدكتور

سيدي. يا طلبي يف ريشار بعثت أنَّا:
لك. يحلو أمر يف محادثتك أروم فإنني العزيزة أيتها نعم الدكتور:

األمر؟ هذا هو وما أنَّا:
والعرشين. السادسة يف وريشار عرشة السابعة يف چاني صارت أنَّا، الدكتور:

ذلك. أعرف أنَّا:
السن؟ بهذا تزوجنا قد أننا تذكرين أال الدكتور:
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بچاني؟ ريشار زواج تريد (بدهشة): أنَّا
قديًما! ذلك عيل اقرتحت التي أنت أما ذلك؟ من املانع وما الدكتور:

أخاطبك سمعتني وهل عنه، عدلت فقد اآلن أما قديًما، خاطري يف ذلك كان أنَّا:
سنوات؟ خمس من أكثر منذ فيه
ذلك؟ يف والسبب الدكتور:

األم بنظر تتبعتهما فإني عظيًما تغيريًا ريشار أخالق غريت قد األيام أن السبب أنَّا:
الوالدة. وقلب

منهما؟ رابك الذي فما الدكتور:
طماع. ريشار ولكن أمر، يربني لم أنَّا:

شهوة تخافني وهل الرئاسة، إىل والظماء للعال الحب شديد أنه تعنني الدكتور:
الطمع؟

ابنتنا. عىل أخافها ولكني املجد، قمة إىل به تبلغ قد فإنها عليه، أخافها ال أنَّا:
كلها. الفضائل مصدر يكون قد الطمع هذا ولكن الدكتور:

ال األم قلب إن كلها، والجرائم الرزائل مصدر أيًضا يكون قد ولكنه نعم، أنَّا:
مركبة الزواج فإن ريشار، مع سعيدة تكون ال چاني أن يحدثني وقلبي ألربت، يا يكذب
قويٍّا الواحد كان كأن وخلًقا قوة الفرسان هذان اختلفا فإذا والزوجة الزوج فرساها
الحمحمة غري يف ولذة راحة يجد ال الواحد لينًا، واآلخر رشًسا الواحد ضعيًفا، واآلخر
حينئذ يكون فماذا — وتروٍّ بتأنٍّ السري غري يف يجدها ال واآلخر الشديد الرسيع والجري
شديد وريشار وذوًقا، خلًقا مختلفان فإنهما وريشار، چاني وكذلك املركبة؟ مصري
غري يرىض فال للعال مثلها محب إرادته، يعرتض صعب كل يصعق كالصاعقة هائل
رغدها ترى كبنفسجة هادئة لطيفة وچاني مدى، الواسع الفضاء وغري مقعًدا، السحاب
إىل ينظرون قلما والناس رأسها، ترفع أن غري من شذاها لتنرش األعشاب بني االستتار يف
نتائجه يرون عظيم رش وذلك الزواج إرادة حني الزوجة أخالق عىل الزوج أخالق انطباق

الناس؟ كباقي تصنع أن أنت تريد فهل حني. بعد الوخيمة
متحابني؟ وريشار چاني كان وإذا أنَّا، الدكتور:
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ذلك؟ كيف أنَّا:
األسباب بهذه تريدين فهل چاني قدمي تحت ريشار اآلن فاجأت أني ذلك الدكتور:

ولدينا؟ تعاسة يف سببًا تكوني أن بتفصيلها تعبت التي الخيالية
الزواج؟ بهذا سعيدة ستكون چاني أن لنا يضمن من ولكن أنَّا:

نفارقها. ال ألننا كذلك ستكون الدكتور:
إليه. يأخذنا أن هللا رأى وإن أنَّا:

بعدنا. چاني راحة عىل ويسهر مقامنا مرباي صديقنا يقوم حينئذ الدكتور:
أقول. ما عىل شاهد وهللا نعم، مرباي:

بيدك. هللا أخذ حسنًا، تراه ما إذًا فاصنع أنَّا:
األمهات. وأحسن النساء أعقل يا فيك بورك الدكتور:

التاسع املشهد

ريشار – أنَّا – مرباي – الدكتور

الكواليس.) وراء من متلصًصا ريشار فريى الدكتور (ينظر

الباب. عىل تتصنت كنت أنت ههه، ههه، (مازًحا): الدكتور
استبطأتكم. ولكني أبتي، يا ال ريشار:

چاني). (تدخل چاني چاني، چاني) (ينادي ادخل ريشار، يا ادخل (بجد): الدكتور
زوجة تكوني أن چاني يا ترفضني ملاذا وجد): مزاح بهيئة (لچاني الدكتور

لريشار؟
أماه. يا ذلك قلت ما أنا وجهها): (ساترة چاني

الجميع.) (يضحك

ترضني؟ أال لچاني زوًجا كن لريشار اآلن قلت إذا فأنا (باسًما): الدكتور
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أمًرا. لك عصيت ومتى (بحياء): چاني
رضاك. غري ذلك إلتمام يبَق لم لريشار، زوجة أتكونني إذًا، قويل الدكتور:

رضاك. غري يبَق لم چاني؟ يا أسمعت ريشار:
بجوابي. أدرى أنت ريشار چاني:

هذا أمام إني بني يا اسمع ريشار، الجد، وجاء الهزل اآلن راح (بجد): الدكتور
اآلن الناظر هللا وأمام علينا، شاهًدا وحده هو الذي مرباي) إىل (مشريًا الحميم الصديق
عليها لك فليكن قلبها هي أعطتك أن بعد چاني يد وامرأتي أنا أعطيك إلينا، عاله من
الدموع هذه إىل ذلك قبل انظر ولكن عليها، سلطتنا محل سلطتك ولتحل الزوج، حقوق
ا وأمٍّ أبًا إن وانفعايل. تأثري من املرتجف صوتي إىل واصغ أمها عيني يف ترتقرق التي
نفسيهما، من مركبة نفًسا ويمنحانك الوجود، يف لديهما ما أعز يديك بني اآلن يضعان
لك تدعو وعظامنا إليك، أحسنا كما إلينا تحسن ريشار يا سعيدة النفس هذه فاجعل

الثرى. تحت من
الكالم. هذا اآلن يسمع هللا إن ريشار ريشار): بذراع (أخذًا مرباي

سيدي. يا أيًضا يسمعه وقلبي ريشار:
صالحة. زوجة كوني چاني، أنَّا:

أماه. يا بك سأقتدي چاني:
إياك نسيت؟ فهل ريشار، يا االنتخاب ساعة حانت قد ساعته): يف (ناظًرا الدكتور

عنه. چاني تشغلك أن
العموم. مجلس يف النيابة عىل الحصول يف سعيي عىل أواظب أن تريد وهل ريشار:

أيًضا. لچاني صار بل وحدك لك يعد لم مستقبلك فإن ال؟ كيف الدكتور:
چاني. يا هللا أستودعك واالهتمام، بالسعي إذًا ذاهب فأنا ريشار:

الصني؟ إىل ذاهب أأنت تودعها؟! الدكتور:
الوقت أضعنا لقد أف نفسه) يف حدة (عىل املحبني رشيعة هذه ولكن كال، ريشار:

لحزبي. شعاًرا أتخذه لونًا أريد املسري قبل ولكني عال) (بصوت الفارغ بالكالم

بوسطها.) مربوطة زرقاء رشيطة ويفك چاني إىل (يذهب
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هللا. شاء إن مناظري عىل وسأفوز شعارنا، هو هذا ريشار:

ال��ذك��اء آل ي��دري��ه ل��س��ر ـ��ون الل أزرق ات��خ��ذت��ه وش��ع��اري
ال��س��م��اء ل��ون ف��اخ��ت��رت ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس ع��ل��ى س��م��وٍّا أب��ت��غ��ي إن��ن��ي
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ويكون وضوضاء وحديث حركة يف الناس من جمهور االنتخاب ساحة (يف
وهي زرق بعضها رشائط عليها أطباًقا حامالت نساء أربع أو ثالث بينهم
البائعات من واحدة وكل خصمه، لحزب وهي صفر وبعضها ريشار، لحزب
األزرق تقول وواحدة األصفر، األصفر تقول واحدة بضاعتها، عىل تنادي

نافذتان.) أو عليها مرشفان بلكونان الساحة وفوق األزرق،

األول املشهد

وعرى بقبعاتهم معلقني رجال حوله ويكون حزبه وسط يف ريشار (يدخل
حاملني منهم ثالثة ويكون حزبهم، عالمة هي التي الزرق الرشائط ثيابهم
سواه) دون (ريشار الثاني وعىل ريشار) (ليحيى أحدها عىل مكتوب أعالًما
ويقول.) ريشار إىل أصحابه أحد فيلتفت واإلصالح)، (ريشار الثالث وعىل

ريشار؟ مسرت يا أصدقاءنا زرت هل األصحاب: أحد
السادة. أيها الحانة داخل بنا هلموا هللا، شاء إن األكثرية وسأنال نعم ريشار:

حينئذ فيدخل … منها دخلوا التي للجهة مقابلة جهة من يدخلون (ثم
قبعاتهم وعىل أنصاره وحوله ريشار كموكب موكب يف خصمه ستنسون
وعىل ستنسون) (ليحَي منهم واحد عىل أعالًما حاملون وهم صفر رشائط
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أحد فيلتفت والرشف) (ستنسون الثالث وعىل سواه) دون (ستنسون اآلخر
ويقول.) إليه أصحابه

السيد؟ أيها أصدقاءنا زرت هل األصحاب: أحد
السادة. أيها لنسرتيح بنا هلموا ولكن هللا، شاء إن األكثرية وسأنال نعم ستنسون:

عىل املرشفة الحانة داخل إىل ريشار منه دخل الذي املكان من يدخلون (ثم
مرشفة نافذة أو بلكون يف منهما واحد كل وستنسون ريشار ويقف الساحة
عليها يجلس مائدة الساحة يف يكون ثم الساحة، يف املجتمع الشعب عىل
صندوق أخرى مائدة وعىل مساعدان ومعه الحكومة قبل من االنتخاب مأمور

أوراقهم.) املنتخبون فيها ليضع االنتخاب

الخطباء أخطب فإن اإلنكليز، السادة أيها اسمعوا اسمعوا، (داخًال): تومسون
الخطابة. يريد ريشار السري البلغاء، وأبلغ

حزبه.) بعض (يصيح

هس. هس، ريشار، اسمعوا هس، هس، بعضالحزب:

وأنَّا وچاني ومرباي غراي الدكتور يدخل ذلك وعند قليًال الشعب ينصت (هنا
ثم بيده إليهم ويشري بمناديلهم إليه فيشاورون البلكون يف ريشار فينتظرون

للخطابة.) يتأهب

الكرام. السادة أيها ريشار:

قائلني.) األزرق حزب (رصاخ

هس. هس، برافو، برافو، األزرق: حزب

األصفر.) الحزب من (صفري
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ستنسون املسرت مزاحمة عىل إقدامي يستغرب منكم بعًضا أن شك ال ريشار:
أن وحقهم عاًما، ٣٥ منذ العموم مجلس يف املقاطعة هذه عن النيابة كريس يف املرتبع
البالد. ملكية ادعائها الربملان كرايس ملكية تدعي دربي عائلة دامت ما ذلك يستغربوا

تمام.) تمام، برافو، برافو، يرصخ: بعضهم والصفر الزرق (حزب

هس.) بقى بس، بس ال، ال يقول: (وبعضهم

يف كرايس سبعة للمقاطعة فإن الثابتة، الحقيقة هذه إنكار تحاولوا ال ريشار:
تمثلها جهنم كأنها شيطانية أرواح سبعة عليها تجلس دربي وعائلة النواب مجلس

األصلية. السبع الخطايا

الصفر.) من واستهجان الزرق من عظيم (تصفيق

أتيت وابنكم أخوكم الشعب ابن أنا إني حكمهم، وسقط نجمهم أفل قد ولكن
أعدائكم. عىل أستنجدكم

(تصفيق). برافو برافو، الزرق:
حقوقكم. وحفظت شأنكم رفعت ساعدتموني فإن ريشار:

أُمال. كده أيوه الزرق:
فاذهبوا الذهاب تريدون الصفر أيها الصفر، ال الزرق مساعدة أطلب وأنا ريشار:

وشعارهم. لونهم فإنه دربي عائلة إىل
(تصفيق). ههه ههه، الزرق:

فامنحوني املنهوب ومالكم املسلوب حقكم رد تريدون الزرق أيها ويا ريشار:
درعي يل وتكونون ترضبون به الذي سيفكم لكم أكن عنكم نائبًا انتخبوني أصواتكم،

هللا. صوت الشعب صوت وأن الجماعة مع هللا يد أن تنسوا وال أتقي، بها التي
هس. هس، أخويا، يا كمان عال، وهللا برافو، برافو ههه، الزرق: أحد

الذي ستنسون املسرت إىل الجميع يلتفتوا الخطابة من ريشار يفرغ (عندما
الثاني.) البلكون يف واقًفا يكون
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الجديد الطالب هذا نية لسوء بيانًا قليل) (صفري لنكتون دار سكان يا ستنسون:
أوجه ال الجديد، الطالب هذا نية لسوء بيانًا ثانيًا) الكالم (ويعيد وتصفيق) (صفري

فيه). ترصخ (أصوات املكان هذا يف اآلن جاري هو ما إىل أنظاركم
أخويا. أبويا الصفر:

إيه. خرب الفارغ الكالم دا بس الزرق:
ريشار. املسرت سمعنا كما ستنسون املسرت اسمعوا بقى بس هس هس، الصفر:

الجلبة وبني املايض االنتخاب يف والسكينة الهدو يف كان بينما قابلوا ستنسون:
االنتخاب. هذا يف والنزاع

شديًدا.) ضحًكا تضحك (الزرق

هذه صفو يكدر أن الشأن وضيع كان ولو رجل لكل تسمحون فهل ستنسون:
املقاطعة.

ورصاخ.) الزرق من (استهجان

إنكلرتا فخر هي التي دربي عائلة إهانة يستطيعون الناس صار ومتى ستنسون:
وزينتها.

(تصفيق). برافو برافو، الصفر:
منها. لنا فائدة وأية الزرق: أحد

البالد. هذه أسياد العائلة هذه وأبناء قرون ثالثة مضت قد ستنسون:
أحرار. نحن أحرار، نحن أسياًدا نعرف ال أسياًدا، نعرف ال الزرق: أحد

الصفر أعالم عىل الزرق فيهجم والزرق الصفر بني ومالكمات عظيم (رصاخ
ستنسون.) حينئذ فيقول عليهم وينقلبون ويرمونها

الشاب هذا فإن اإلنكليز، أيها رشدكم إىل عودوا ا): جدٍّ قوي (بصوت ستنسون
وأموالكم، وعيالكم حقوقكم عن للدفاع أصواتكم يطلب الفتى هذا أن أتصدقون يخدعكم،
العيال، عن لينوب عائلة له األموال، أصحاب عن لينوب مال ذو هو هل قبًال سلوه بل
شاهد أبوه أنه يزعم الذي غراي الدكتور وهذا نسب، وال حسب له يُعرف ال لقيط إنه

أقول. ما عىل حق
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اللقيط. أنت اللئيم، أنت الكذاب، أنت الزرق:

فيصغى الكالم يريد أنه غراي الدكتور يظهر ثم قهقهة تصفيق (صفري
إليه.) الجميع

الزرق) فيستاءوا وتضحك الصفر (تصفق بابني ريشار السري ليس نعم الدكتور:
ابنتي. زوج صهري، لكنه

الصفر.) فيستاءوا وتضحك الزرق (تصفق

فضائله. من شيئًا أعطاه هل ولكن تبناه أنه القول بهذا الدكتور يعني ستنسون:
… بالكربياء يخويكم وبالكربياء إليكم وصل والكربياء، الطمع شديد الشاب هذا إن

يرصخ والشعب صارًخا هو ويظل الشعب أصوات بني صوته يضع (هنا
يف … الجميع فيسكت السكوت عالمة بيديه ويشري االنتخاب مأمور فيقف
وهو االنتخاب أوراق بجميع ا مهتمٍّ ريشار نرص تومسون يكون الخطابة أثناء
من يتناول والشعب ريشار انتخاب عىل يحرضهم آخر إىل واحد من ينتقل

الناس.) أمام الظاهرة االنتخاب صندوق يف فيضعها أوراًقا حني إىل حني

أعلن ذلك عىل فبناء لالقرتاع أحد يتقدم ولم ساعة مىضربع لقد االنتخاب: مأمور
النتيجة. عىل إلطالعكم االنتخاب صندوق إقفال

ومساعداه.) هو الصندوق يف تكون التي األوراق يعد املأمور عميق، (سكوت

واملسرت صوتًا ١٤٢ نال ريشار املسرت أن االنتخاب نتيجة رسميٍّا): (معلنًا املأمور
لنكتون. دار عن نائبًا ريشار املسرت أعلن عليه وبناء صوتًا، ١٣٧ ستنسون

عىل ويهجمون فيرصخون الزرق، صدور من الفرح أصوات تنفجر (هنا
به فيحيط املرسح إىل ريشار وينزل ويطردونهم، أعالمهم فينزلون الصفر،
وأنَّا وچاني ومرباي الدكتور عىل يسلِّم أن بعد االنتصار بهيئة وهو أصحابه
ويقول.) الحارضين بني صاٍغ يصبح ثم باأليادي مصافحة الحارضين وجميع
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الكريس. حفلة الحارضين: أحد
الكريس. حفلة الكريس، حفلة نعم غريه:

تومسون فيتقدم املرسح إىل بكريسجميل ويعودون الحارضين بعض (يخرج
ويقول.) الجمهور وحوله الكريس إىل به ويقرتب ذراعه ويأخذ ريشار من

تومسون:

ال��رؤس��اء أع��ظ��م ي��ا ب��ه أول��ى ب��ي��ن��ن��ا إن��ك ال��ك��رس��ي إل��ى اص��ع��د

ريشار:

ال��ع��ل��ي��اء م��ن أب��غ��ي م��ا س��أن��ال ب��ه أن��ي واث��ًق��ا أص��ع��د اآلن
ال��ش��رف��اء م��ع��اش��ر إل��ي��ه ي��رق��ى ال��ذي إل��ى ع��ل��ي��ه أرق��ى س��ل��م ه��و
وث��ن��ائ��ي أب��ث��ه ال��ج��م��ي��ل ش��ك��ر ف��اغ��ن��م��وا رف��اق��ي ي��ا أي��دت��م��ون��ي

(لحن): الجميع

رض��اء ح��س��ن ب��ذاك م��ن��ك ك��ان إذ ل��ن��ا ال ل��ك ال��ع��ال رب ي��ا ال��ش��ك��ر
األك��ف��اء ص��ي��رت ف��إن��ك ش��رًف��ا رئ��ي��س��ن��ا ت��ك��ون أن ك��ف��ا إن��ا

ريشار:

ال��ن��ب��الء ع��ل��ى ف��وز م��ن ن��ل��ن��اه ب��م��ا ف��ل��ن��ف��رح ال��ن��ص��ر ي��وم ج��اء ق��د
ن��ص��رائ��ي وم��ن م��ن��ي ل��ه��م وي��ل ق��ادم ب��ال��م��ص��ائ��ب ع��ل��ي��ه��م وأن��ا
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األول املنظر

كريس عىل الجالس الرئيس سوى منه ينظر ال املرسح وراء العمد (مجلس
الرئيس جانبي عىل وضوضاء وحركة املرسح داخل من وذلك الوسط يف مرتفع
ملجلس دهليز بمثابة فهو املرسح أما ويجيئون. يروحون وأناس الستار، وراء
من املجلس يف يجري ما عىل ويتصنت ينظر واقًفا مرباي فيه ويكون العموم

املرسح.) عن املجلس الحاجبة الستائر وراء

األول املشهد

مرباي

الستائر وراء من يخطب ريشار يكون وحينئذ الستائر وراء من (يتصنت
الداخل من شديد تصفيق يسمع يفرغ وملا مسموًعا يكون بالكاد بعيد بصوت
ثم التحمس سبيل عىل أيًضا مرباي فيصفق الجميع، من برافو برافو ورصاخ:

قائًال.) للجمهور يلتفت

ما تنظران چاني يا عيناك أين سهامه، وأشد كالمه أبلغ ما برافو برافو مرباي:
الرفيع. واملقام السامية املنزلة من زوجك إليه صار
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املجلس. أعضاء خرج فقد اخرج اخرج، مرسًعا): حارس(داخًال
شكري. لك وأعيد أخرج النقود): من قطعة يده يف ا (داسٍّ مرباي

(يخرج.)

الثاني املشهد

تومسون – ريشار

امرأتي؟ عن أخبار لديك هل بي؟ تخلو أن طلبت ملاذا ريشار:
أشهر ثالثة عليك مىض قد إنه يل قلت وقد بالك، يف أخطرها الذي وما تومسون:

واحًدا. حرًفا لها تكتب ولم
إيل. النظر يطيل مرباي، كوجه وجًها الستار هذا وراء من رأيت ريشار:

ولكن امرأتك عن ألحدثك بك الخلوة سألتك ما ريشار، السري أيها كال تومسون:
امرأتك. من لك أطوع صارت عمن
بذلك؟ تعني ومن ريشار:

الحارضة. الوزارة تومسون:
املتكربة. رءوسهم خفضوا لقد ها، (ضاحًكا): ريشار

قدميك. تحت بالرتاب يمرغونها ولكن خفًضا، يخفضوها لم تومسون:
يريدون؟ وماذا ريشار:

القرض عقد يف املعارضة وعن الوزارة مقاومة عن تعدل أن يطلبون تومسون:
يرومونه. الذي

الشعب. أخون ال ألنني محال، هذا ريشار:
العالء؟ مراتب أنسيت ريشار، السري أيها لبك أسكر قد فوزك كأن تومسون:

منرب من كلها إنكلرتا سياسة اآلن أدير فإنني فيه؟ أنا مما أكثر أريد وماذا ريشار:
املجلس. هذا
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يقتيض مقامك ألن تقريبًا كلها امرأتك ثروة أنفقت قد ولكنك نعم، تومسون:
فماذا أخرى أعوام ثالثة أمامك وبقي أعوام، ثالثة نيابتك عىل مضت وقد طائلة، نفقات

فيها. امرأتك ثروة باقي تنفق أن بعد لك يبقى
وصمة. كل عن منزه رشيف فقر يل يبقى ريشار:

االنتخاب يقتضيه ما تعلم وأنت القادم، االنتخاب ينرصيف ال الفقر ولكن تومسون:
املال. من

نصريه. ينىس ال الشعب إن ريشار:
وهو تقلبنه املرأة بقلب شبهوه وقد ريشار يا الذاكرة قصري الشعب تومسون:

والوزراء. بامللوك إال العلياء مراتب تنال وال الرفع، ال الوضع عىل قادر
إليك؟ جاء من والحاصل، ريشار:
سيلفا. املركيز جاءني تومسون:

الوزارة؟ بقاء من غرضه وما ريشار:
خرس لها مقاومتك بسبب سقطت فإذا معها، خصوصية عالمات له تومسون:

كبرية. خسارة
رشوطه؟ هي وما ريشار:

فمه. من ستسمعها تومسون:
الكالم؟ هذا مثل أسمع إنني له قلت وهل أبله، يا ويلك (مجفًال): ريشار

هنا إىل يالقيني أن سألته ولكني الحقيقة يف أبله لكنت ذلك له قلت لو تومسون:
حديثنا. منها واسمع الغرفة هذه إىل أنت فادخل انفراد عىل لنتحدث

أشاء ما أفعل حرٍّا أكون أن أريد فإني بيشء، تعده ال ولكن صنًعا، أحسنت ريشار:
أشاء. ما وأرفض

مرباي.) فيواجهه الغرفة إىل للدخول (يستعد
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الثالث املشهد

تومسون – ريشار – مرباي

ريشار. يا أزعجك قد حضوري أن يظهر مرباي:
مرباي. مسرت يا أخطأت الغرفة): عن ويعود ظهره له (يدير ريشار

أجله. من لندن قصدت الذي باألمر ألحدثك منزلك، يف أنتظرك أن يجب كان مرباي:
سمعت لقد املكان، هذا إىل ساقتني العموم مجلس يف كالمك استماع يف رغبتي ولكن
العظمة بتلك رآك لو هللا رحمه غراي الدكتور إن نفيس: يف فقلت ريشار يا خطبتك اآلن

مثلك. عظيًما رجًال إنكلرتا منح بأنه نفسه لهنأ والسلطة
سيدي. يا لطفك أشكر (يتكلف): ريشار

يدخل.) ثم سيلفا يستدعي أن الحارس من ليطلب خرج قد تومسون (يكون

خارًجا. ينتظر الرجل ريشار): أذن يف (هامًسا تومسون
فلينتظر. ريشار:

آمالهم كل تجاوزت بأنك أجهر محبيك جميع باسم إنني ريشار، يا نعم مرباي:
وابنًا. زوًجا بصفتك آمالهم خيبت ولكنك إنكليزيٍّا، بصفتك

ذم. يشوبه مديحك أرى ريشار:
زوجة وباسم غراي الدكتور أبيك عن بالنيابة إليك أوجهه الذم وهذا نعم، مرباي:
(مشري شيخ إال لها رفيق وال صغرية قرية يف فريدة وحيدة جعلتها وقد تحبك مسكينة

بدموعها. دموعه يمزج نفسه) إىل
الدموع؟ هذه كل إىل الداعي وما ريشار:

تحتقرها. وأنت تحبك، چاني أن إليها الداعي مرباي:
أحتقرها. أنني چاني تصدق وهل ريشار:

الناس عن وكتمت سنوات ثالث منذ هجرتها وقد ذلك تصدق ال كيف مرباي:
بها؟ زواجك
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ينتظرني؟ الرجل يزال أال تومسون): (إىل ريشار
… صربه فرغ وقد نعم، مرباي): عىل متهكًما (بحركة تومسون

ريشار. يا املوضوع هذا من سئمت أنك الظاهر مرباي:
ينتظرني. رجل مقابلة عيل وإنما شيئًا، سئمت ما ريشار:

قابل ذلك ومع شئونك، هي التي زوجتك شئون من أهم الناس شئون ليس مرباي:
ذلك. بعد إليك وسأعود رحلك

ريشار.) (يخرج

الرابع املشهد

سيلفا – تومسون – مرباي

الغرفة.) إىل ريشار يدخل سيلفا دخول (قبل

تومسون. مسرت يا ذا أنا ها داخل): (وهو سيلفا

فتظهر إليه ينظر مرباي وكذلك إليه، النظر فيطيل مرباي فريى سيلفا (ينظر
تومسون.) فيسأل الجزع، عالمات عليه

الرجل؟ هذا من مرباي:
حدة). عىل تومسون يأخذ (سيلفا سيلفا املركيز تومسون:

الرجل؟ هذا من سيلفا:
مرباي. هو تومسون:

(يخرج). الفضيحة من خوًفا املكان هذا من أفر أن يجب (يجزع): مرباي
وله. لنا ما اآلن قبل االسم بهذا أسمع لم فإنني مرباي هذا ومن سيلفا:

سبيله. إىل راح فقد تومسون:
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منخفض). (بصوت ريشار؟ السري وأين سيلفا:
الغرفة). إىل (مشريًا هناك تومسون:

بدأنا الذي الحديث إلتمام تصغ أن تومسون مسرت يا أرجوك عاٍل): (بصوت سيلفا
به.

(يجلسان). واجلس تفضل … املركيز حرضة يا تكلم تومسون:
بما االستغراب أشد مستغربة الوزارة أن تومسون مسرت يا عنك أخفي ال سيلفا:

مقاوتها. يف الجهد من ريشار السري يبذله
أن تريد فهل املركيز. حرضة يا منتخبيه حقوق عن يدافع ولكنه تومسون:

يخونهم؟
معه. االتفاق نطلب وإنما حزبه خيانة منه أطلب أن هللا معاذ سيلفا:

رشوة. عليه تقرتحون أنتم إذًا تومسون:
مخالفة. عليه نقرتح وإنما كال، سيلفا:

النبالء. يخالفون ال الشعب نواب ولكن تومسون:
األرشاف؟ بنات من تزوجوا إذا قولك ما ولكن سيلفا:

فأوضح. كالمك، فهمت ما تومسون:
عازب. ريشار السري أليس سيلفا:

عازب. هو بىل قليل): تردد (بعد تومسون
واجباته من وصار مصلحته تغريت األرشاف بنات بإحدى اقرتن فإذا سيلفا:
أسفل من العمومية املسائل إىل ينظر الذي ألن ومقاومتهم. مصادمتهم ال عنهم الدفاع

عاٍل. من إليها ينظر كمن ليس
سواه؟ دون الزواج سبيل مخالفته إىل اخرتتم ملاذا ولكن تومسون:

ومصادقته. مخالفته دوام من ثقة عىل لنكون سيلفا:
العروس؟ اسم عن تطلعني أن يمكنك وهل تومسون:

ويلمور. مس اسمها سيلفا:
جنابكم. حفيدة (منحنيًا): تومسون
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هذه وفاته قبل منه فولدت ويلمور باللورد اقرتنت كارولني ابنتي فإن نعم، سيلفا:
ذلك وفوق إنجليزي، جنيه ألف ماية أمالكها، من السنوي وإيرادها وحيدتها وهي االبنة.
لقب ويلمور اللورد بابنة يقرتن الذي الرجل يعطي أن امللك من ألتمس أن خاطري يف

مثله. لورًدا فيكون أبيها
ولكن ريشار، السري عىل الليلة وسأعرضها سيدي، يا اقرتحاتك فهمت تومسون:

الوزارة. معارضة ترك إذا الوعود هذه له تخرتون أنكم ريشار للسري يضمن من
يديه. بني يشء كل يكون حتى غًدا الشمس تغرب فال باقرتاحاتنا ريض إذا سيلفا:

رأيه. وأرى االقرتاحات سأبلغه تومسون:
الوقت. فوات مخافة التعجيل أرجو ولكني للذهاب): (ناهًضا سيلفا

سيدي. يا أمرك األمر تومسون:

سيلفا.) (يخرج

الخامس املشهد

الغرفة) من (خارًجا ريشار – تومسون

سمع؟ فيما ريشار السري رأي ما تومسون:
بذلك. الرضا أستطيع ال ألنني آسف إنني ريشار:

وملاذا؟ تومسون:
بچاني؟ زواجي نسيت هل تومسون): كتف عىل يده (واضًعا ريشار

الطالق؟ نسيت هل وأنت تومسون:
به. رضيت إذا إال ذلك إىل سبيل وال چاني أطلق كيف الطالق؟ (بدهشة): ريشار

عليه. ترغمها فإنك رفضت إذا تومسون:
وسيلة. وبأية (مبهوتًا): ريشار

عنها. بحثنا متى الوسيلة سنجد تومسون:
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الجواب؟ يطلبون ومتى يفتكر): وهو وإيابًا ذهابًا (خاطًرا ريشار
لتدبري وتسافر چاني عن مرباي غياب فرصة تغتنم أن وعندي مساءً غًدا تومسون:

معها. أمرك

سيلفا.) رؤية تذكار من مذعوًرا يزال وال مرباي يدخل (هنا

القضيب. وهي الديب اذكر مرباي. عاد تومسون:
غًدا. چاني أجيب ماذا ألعلم ريشار يا رجعت نعم مرباي:

شاء إن مساءً غًدا الجواب فأعطيك قليًال تمهلني أن مرباي مسرت يا أرجوك ريشار:
هللا.

شئت. ما أمهلك مرباي:
للسفر. مركبة يل فليعدوا (لتومسون) … لك شكًرا ريشار:

السادس املشهد

ريشار – مرباي – تومسون

يسافر؟ أين وإىل يسافر، (لنفسه): مرباي

املرسح عن العموم مجلس تفصل التي الستائر إىل رأًسا ويذهب سيلفا (يدخل
عليها.) متصنتًا ويبقى

خطاب عىل ردٍّا ريشار السري اآلن نسمع الداخل): من الرئيس الرئيس(صوت
هس. هس، يتكلم، ريشار اسمعوا، اسمعوا، وجلبة) املجلس يف (رصاخ املالية وزير

الكالم. عن عدلت قد الداخل): (من ريشار

مرسوًرا.) ويقول الصعداء سيلفا (يتنفس

األوىل. الخطوة خطى لقد سيلفا:
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يشء. كل يهون األوىل الخطوة وبعد تومسون:
يعرف لم فإنه غراي. أنَّا الفاضلة املرأة أيتها لك سقبًا بنفسه): (صارًخا مرباي

غريك. أحد ريشار أخالق

الثاني املنظر

نافذة أو بالكون أمام الغرف إحدى يف واقفة چاني الربية، يف چاني (منزل
أو النافذة ورواء القضاء جعل ويحسن املرسح، صدر يف القضاء عىل مرشفة

عظيًما.) عمًقا النافذة وراء أن الحارضون فريى ظاهًرا، البالكون

األول املشهد

چاني

چاني:

ال��ت��م��ادي ال��م��ب��رح وش��ق��ائ��ي وان��ف��رادي وح��دت��ي ط��ول م��ن آه
اب��ت��ع��ادي ي��ح��ب ال��ذي ف��ي ظ��ل��م��وا ب��ل ح��ب��ي��ب��ي زوج��ي وج��ه ع��ن واب��ت��ع��ادي
ش��داد س��ود ع��ل��ي ط��وال م أع��وا ث��الث��ة ب��ع��ده م��ن ع��ش��ت
وال��س��ه��اد وال��ج��وى ال��دم��ع س��وى ي��واس��ي��ن��ي س��م��ي��ر وال رف��ي��ق ال
ج��م��اد م��ن ب��ه ي��ح��ي��ط م��ا س��وى ـ��وى ال��ش��ك��ـ ي��س��م��ع ف��ال ل��وع��ت��ي أش��ت��ك��ي
م��رت��اد خ��اف��ق ك��ل إل��ى ال��س��م��ع م��ل��ق��ي��ة ال��ن��ج��وم وأع��د
ال��ع��ن��اد ك��ث��ي��ر ق��اس ل��ق��ري��ن خ��ل��ف��ت��م��ان��ي وال��دي ي��ا آه
ال��ف��ؤاد رح��ي��م ب��رٍّا ش��ري��ًف��ا ـ��وع��د ال��ـ ص��ادًق��ا ت��ح��س��ب��ان��ه ك��ن��ت��م��ا
رش��ادي أض��اع ال��ذي ح��ف��ان��ي ـ��ش��ار ري��ـ ق��ل��ب ي��ا ع��ل��ي��ك ف��ح��رام
األع��ادي ت��الق��ي م��ا م��ث��ل ق��ي��ت��ن��ي ال وإن ال��وداد أت��رك ال أن��ا

يلني لعله ريشار لريى لندن إىل مرباي راح الوحدة، هذه يف املعيشة أصعب ما آه،
إيل يكتب بأنه وعدني وقد أيًضا، يعود ال مرباي أن وحشتي لشدة اآلن يل فيخيل قلبه

ورد. قد كتابه فلعل ريشار مقابلته حني
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الثاني املشهد

باتي – چاني

باتي. باتي، (منادية): چاني
موالتي. (داخلة): باتي

باتي؟ يا كتب إيل وردت هل چاني:
سيدتي. يا كال باتي:

هذا؟ ما اسمعي … عجل عىل به فأتني كتاب يل ورد متى چاني:
ماذا؟ باتي:

أمام وقفت وقد مركبة صوت هو نعم مركبة، صوت أظنه الصوت؟ هذا ما چاني:
الباب؟

لندن. من عاد قد مرباي أظن باتي:
ليس ماشيًا. هنا إىل ويصل القرية، إىل املركبة يف يعود مرباي فإن كال چاني:
هو القادم أن وأظن قلبي، خفقان بشدة باتي يا أحس آخر شخص بل مرباي القادم
أن يل يخطر كيف حمقي أشد ما ولكن إليه النظر أستطيع ال آه … نفسه ريشار السري
بعينه. هو هو، … خطاه وقع هذا ولكن ها، … يل هجره طول بعد لزيارتي يأتي ريشار

… آه

دخوله.) حني ريشار ذراعي بني نفسها (تلقي

الثالث املشهد

چاني – ريشار

چاني. يا بك ما ريشار:
لم أنني بي إليك، شوًقا وأذوب أبكي أنني بي … بي ما يسألني (باكية): چاني

بي؟ ما أفهمت … كاملة سنة منذ أَرك
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روعك. وهدئي چاني يا دموعك كفكفي بلطف): منها (متفلتًا ريشار
چاني:

ول��وع��ي ع��ن وأن��ت��ه��ي دم��وع��ي أص��ون ن��ع��م
رج��وع خ��ي��ر ت��ه��واك م��ن إل��ى رج��ع��ت ف��ق��د
ض��ل��وع��ي ف��ي��ه��ا أح��رق��ت ع��اًم��ا اب��ت��ع��ادك ب��ع��د
ش��ف��ي��ع م��ن ل��ي ول��ي��س م��ع��ي��ن م��ن ل��ي ول��ي��س

عىل ألخاطبك مرباي غياب فرصة واغتنمت چاني، يا إليك عدت قد نعم ريشار:
انفراد.

عليه؟ إطالعي تروم رس لديك وهل انفراد؟! عىل (تتعجب): چاني
عليها. املوافقة منك أطلب مسألة لدي ريشار:

ألبيع املال إىل حاجة يف أأنت تشاء، ما مرني لسعادتي، فيا أنا؟ موافقتي چاني:
طائلة. نفقات بد وال يستلزم لندن يف مقامك فإن أبي؟ مزارع إحدى

املال. إىل حاجة يف لست چاني، يا كال ريشار:
حبيبي. يا أوًال اجلس إذًا؟ غرضك فما چاني:

كرسيٍّا.) له (تقدم

ساعة. بعد مسافر ألني الجلوس أستطيع ال ريشار:
تأخذني. أن غري من تسافر چاني:

اآلن. أخذك أستطيع ال ريشار:
األقل. عىل ساعة شاهدتك فأكون إذًا اجلس وانكسار): (بحزن چاني

املكان؟ هذا يف تضجرين هل ريشار:
ال وأنك سيما ال عنك بعيدة ألني أضجر ولكن االنفراد، من أضجر ال چاني:

رسائيل. عىل تجاوبني
السبب. تعرفني أظنك ريشار:
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چاني:

داري��ة ب��ش��غ��ل��ك إن��ي ت��ع��ت��ذر ال ت��ع��ت��ذر ال
ال��غ��ال��ي��ة ال��ح��ي��اة ن��رى ـ��اء ال��ن��س��ـ ج��ن��س ل��ك��ن��ن��ا
ال��ق��اس��ي��ة ل��ل��ح��ادث��ات ال ل��ل��ح��ب م��وج��ودة
ال��ج��اري��ة األم��ور ف��ي ـ��ع��ي��ك س��ـ ن��س��ي��ت ك��ن��ت ول��ذاك
ق��اض��ي��ة ب��الدك ب��ه ع��ل��ي��ك ل��م��ا ف��ط��ن��ت ح��ت��ى
ن��ائ��ي��ة ال��ج��رائ��د أت��ل��و ك��ل��م��ا ص��ن��ع��ك ف��ش��ك��رت
داع��ي��ة ب��ح��م��دك ـ��ذك��ره ت��ـ ح��ي��ن الس��م��ك وط��رب��ت
ال��ع��ال��ي��ة ال��غ��وال��ي ـ��ط��ب ب��ال��خ��ـ األرض ه��ززت ف��ل��ق��د
رائ��ي��ة ك��الم��ك م��ع��ة س��ا ك��ن��ت ق��د ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

ذلك. عىل تساعدنا ال املالية حالتنا أن تعلمني ولكنك ريشار:
مانع من أما الحبيب أيها اصدقني ولكن صربني، الذي األمر هو وهذا نعم چاني:

االقتصاد؟ يف رغبتك غري لندن يف معك إقامتي من يمنعك
املوانع. أهم هذا ريشار:

كل عن أتنازل فإنني مًعا، وأسرتيح أريحك إنني ريشار، يا إذًا فاسمع چاني:
أحد يدري أن غري من فيه تعيش الذي املنزل يف ا رسٍّ أعيش أن وأرىض الزوجية، حقوق

ريشار؟ يا الرشط هذا أيرضيك تقتصد، أن تريد ما تقتصد وبذلك امرأتك، أنني
مجنونة. أنك ريب ال ريشار:

أجله؟ من جئت إنك قلت الذي األمر هو ما يل وقل الحديث، هذا إذًا فلندع چاني:
فيه. كنا الذي الحديث إىل يعيدنا األمر هذا إن ريشار:

هو؟ وما چاني:
الخصوصية الوزارية األحوال وبعض لندن يف السيايس مركزي أن هو ريشار:

بيننا. البعد بزيادة عيل تقيض صارت
القوة): من (بيشء چاني

واألس��ف ال��ه��م ض��روب ف��ي��ه ق��اس��ي��ت زم��ن م��ن ع��ن��ك اغ��ت��راب��ي وك��ف��اك أم��ا

56



الثالث الفصل

وال��ش��غ��ف ال��ود س��ب��ل وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ان��ق��ط��ع��ت أم��ا ت��رض��ي ل��ه ب��ع��د ف��أي
ال��ص��ح��ف س��ائ��ر ف��ي أق��رأه ب��ت م��ا س��وى ف��ي��ه أن��ت ع��م��ا أس��م��ع ول��س��ت

ريشار:

وت��ن��ت��ص��ف��ي م��ن��ي ل��ت��ن��ت��ق��م��ي غ��ي��ظ��ي ب��ه أردت وت��أن��ي��ب ع��ت��ب ذاك ه��ل

چاني:

ال��وك��ف ال��م��ف��ذق ب��دم��ع��ي وأس��ت��ع��ي��ن ب��ه��ا أب��وح ش��ك��وى ول��ك��ن��ه��ا ك��ال

ريشار:

م��ص��ط��ب��ر ت��ل��ك أو ه��ذه ع��ل��ى ل��ي م��ا

(يغضب.)

چاني:

ل��ه��ف��ي؟ وي��ا وي��ل��ي ي��ا أص��ن��ع ف��ك��ي��ف
واع��ت��رف ري��ش��ار ي��ا ب��س��رك ف��ب��ح ت��ط��ل��ب��ه ج��ئ��ت ق��د إذا أم��ر وأي
وال��س��ل��ف ال��م��اض��ي��ن آب��ائ��ي ع��ظ��ام ح��ف��ظ��ت ال��ت��ي وه��ي إن��ج��ل��ت��را ات��رك
ش��رف��ي ب��ه زوج ع��ن اب��ت��ع��ادي م��ت��ى وإل��ى ت��رض��ى وم��اذا ت��ري��د م��اذا

بالد إنكلرتا يف الخروج عىل إكراهك أريد ال فأنا چاني يا أخطأت (بربودة): ريشار
ربطني إذ الزمان أخطأ لقد ونفيك، هجرك أطيل أن يف حق يل وليس وأجدادك، آبائك
تبعة تقع أن يجب ال ولكن األخالق، يف التباين من وبينك بيني ما مع واحد برباط وإياك

وحريتك. هناءك لك أعيد أن يجب بل رأسك عىل الخطأ هذا
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تقول. مما حرًفا أفهم لم چاني:
وإنما بيننا موجود أمر اآلن عليك أقرتحه جئت الذي فإن چاني يا ذلك ومع ريشار:

بمنافعه. التمتع دون مضاره تحملني أنت
اسكت، بل آه شيئًا. أفهم ال ألنني كمل؛ كمل، تكلم تكلم وهياج): (بقلق چاني

أفهم. بدأت ألنني اسكت،
انفصال. بيننا كان فلو ريشار:

أيًضا. أخرى كلمة چاني:
رشعي. ريشار:

الطالق؟ الهياج): درجات بأقىص (صارخة چاني
چاني. يا الطالق نعم (بربودة): ريشار

وأمي. أبي يا آه إلهي، يا آه چاني:
طالق؟ بيننا كان فلو (مستأنًفا): ريشار

قتلتني. وإال اسكت أقساك، ما آه شديد): (بهياج چاني
القضاء. لحكم وارضخي چاني يا روعك سكني ريشار:
عيل. وأشفق ارحمني ريشار ريشار، (مستعطفة): چاني

ذلك فهل كحالته حالة يف اآلن نعيش أننا مع الطالق؟ من تخافني ملاذا ريشار:
الناس؟ كالم تخافني ألنك

بطعنته. شعرت ولكني السالح إىل أنظر لم أنا چاني:
أحببت فأوا صبية، تزالني ال فإنك چاني، يا الزمان يشفيها طعنة ولكنها ريشار:

… آخر حبٍّا
أنا تهني، وال اقتلني آخر؟ حبٍّا تقول للعار، يا آه آخر؟ حبٍّا كالمه): (قاطعة چاني

اإلهانة. أحمل ال ولكني القتل عذاب أحمل
باطلة، وإشارات فارغة، كلمات سوى هذه وما چاني، يا إهانة وال قتل ال ريشار:

غريض. عن ترجعيني ال
فظيع. غرض إنه چاني:

وال��ت��أن��ي��ب ال��ت��ق��ري��ع م��ن ت��س��ل��م ل��م إل��ي��ه وص��ل��ت إن ف��ظ��ي��ع غ��رض
وح��ب��ي��ب��ي ن��اظ��ري ق��رة أدع��وك أك��ن ل��م ك��أن��ي ت��ط��ل��ي��ق��ي أت��ري��د
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ال��م��ره��وب ال��ح��ادث ع��ن��د أرج��وه ال��ذي ال��س��ن��د م��ن ح��رم��ان��ي أت��ري��د
ت��ق��ري��ب��ي راج��يً��ا ب��ي وع��ن��اي��ة رض��ا م��ن ت��ب��دي ك��ن��ت ق��د م��ا ون��س��ي��ت
خ��ط��ي��ب��ي ك��ن��ت ي��وم وأم��ي ألب��ي أك��دت��ه��ا م��واث��ًق��ا ذك��رت ه��ال
وق��ري��ب ن��اص��ر م��ن م��ح��روم��ة م��س��ك��ي��ن��ة ل��زوج��ة رئ��ي��ت ه��ال
ال��ت��ع��ذي��ب م��رارة أس��ت��ح��ق ال ألن��ن��ي ال��ح��ي��اة ن��ك��د وك��ف��ي��ت��ن��ي

وإن طالقك، بأمر يعرف أحًدا أدع ال فإنني چاني؟ يا أعذبك إني قال ومن ريشار:
إىل قضيتنا أرفع ال أنني فاعلمي املحاكمة وتفاصيل املحكمة تشهري من تخافني كنت

بمصلحتي. يرض ذلك ألن أبًدا؛ املحكمة
شيئًا. أفهم أعد لم فإنني الطالق تريد إذًا فكيف (متعجبة): چاني

إىل حاجة يف نعد لم به رضيت ومتى الطالق، عىل مًعا چاني يا نتفق إننا ريشار:
للقانون. طبًقا محكمة

يف خطر هل الحد؟ هذا إىل لئيمة ضعيفة، أتحسبني ماذا؟ هياج): (بأشد چاني
زوجة ألكون أهل غري ساقطة، أنني فيه أقول صك عىل نفيس تلقاء من أوقع أنني بالك
وجعلت غريتها قد واملصائب الدموع فإن أخالقي، تعرف تعد لم أنت إذا ريشار؟ للسري
عملك. ونتيجة معاملتك سوء من وهذا والثبات، الصرب عىل قادرة قوية إرادة نفيس يف
ريشار السري أيها وحدة) (بعظمة القوي أنت أم الضعيفة أنا األقوى، منا من اآلن فلننظر

طلبت. ما أرفض أنا
واملساملة. اللني غري اآلن إىل معك أتخذ لم أنني السيدة أيتها اذكري ريشار:

أردت. إذا اللني غري جرب چاني:
چاني. وهدو): بغضب منها (متقدًما ريشار

ريشار. صنع): كما منه (متقدمة چاني
الرفض. عىل أرصرت إذا بك أصنع ماذا أتعلمني التعيسة، أيتها ويلك ريشار:

ذلك. حذرت ربما چاني:
إذا؟ ترتجفني أوال ريشار:

التبسم). إظهار (تحاول إيل انظر وملاذا؟ أرتجف؟ چاني:
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رشدك. إىل عودي املرأة أيتها ويشدها): ذراعها (يأخذ ريشار
ربي. يا آه، يدها): عىل الضغط عزم من (جاثية چاني

أتجثني؟ ملاذا؟ (ينهضها): ريشار
يصنع. ماذا يعلم ال فإنه إلهي يا به رفًقا السماء): إىل يدها ورافعة (ناهضة چاني
أحق ألنك أنت بك يرفق أن املرأة أيتها هللا ادعي بل ظاهر): وغضب (بحدة ريشار

بك. عهدي آخر وهذا ذاهب، أنا مني، بالشفقة

معانقة عنقه من بذراعها وتمسكه كاللبؤة چاني عليه فتهجم بالذهاب (يهم
بشدة.) إياه

تذهب. ال ريشار يا بعيشك چاني:
دعيني. دعيني، منها): التخلص (يريد ريشار

أحبك! كم تعلم لو آه ريشار ريشار، ترتكه): (ال چاني
بخضوعك. يل حبك عىل برهني ريشار:

أخالقه. عن قولك يف صدقت لقد أمي يا آه چاني:
ال؟ أم أترتكيني األخرية، للمرة أسألك واآلن ريشار:

يل. اسمع روحي، حبيبي، چاني:
كتابًا اليوم بعد يل تكتبي أن وإياك طلبت بما اريض أيًضا، أنت يل اسمعي ريشار:

اآلن. أودعك بوجودك، أحد يعرف أو واحًدا، حرًفا أو
تسافر. ال ال األول): مثل عليه (هاجمة چاني
الدالل. هذا من أف صربه): فرغ (كمن ريشار

تقتلني. ولو تسافر ال إنك چاني:
فيسيل بالطاولة رأسها ويصدم األرض عىل فتقع شديًدا دفًعا عنه (يدفعها ريشار

لك. قلت اتركيني رأسها): من الدم
للقيام تستعد وهي هذا (تقول هذا مثل احتملت ملا أحبك أكن لم لو آه، آه، چاني:

عليها). مغمى فتقع تقدر ال ولكنها
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الدم وهذا كريس) إىل (يحملها چاني چاني، هلل. يا ُجرحت، عليها، أغمي ريشار:
تجاوبني؟ أال چاني چاني، هنا، إقامتي أطالت لقد أف، بمنديله) (ينشفه ينقطع ال الذي

اآلن. أودعك أسافر إذًا

تومسون.) فيدخل بالخروج (يهم

الرابع املشهد

عليها) (مغمى چاني – ريشار – تومسون

وراءك؟ ما ريشار:
هنا. إىل القرية من قادًما مرباي نظرت قد تومسون:

غرضه؟ وما ريشار:
عادته. حسب عنها للدفاع لعله تومسون:

چاني چاني، الحالة. بهذه الرجل هذا يراها ال أن يجب أف، (متنهًدا): ريشار
ذراعيه). بني رأسها (يأخذ

إن آه، لسعادتي. فيا ذراعيك؟ بني أنا ماذا؟ ريشار، ريشار، (متنهنهة): چاني
يدمي. جبيني

جرى. مما شيئًا يعلم أن يجب فال املكان، هذا إىل قادًما رجًال إن چاني، ريشار:
هو؟ ومن چاني:
مرباي. ريشار:

فليأت. آه، (منتعشة): چاني
بذلك. آمرك فإنني جرى مما كلمة له تذكري ال ولكن ريشار:
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الخامس املشهد

تومسون – ريشار – چاني – مرباي

ساكنًا.) چاني إىل ينظر وهو مرباي (يدخل

مرباي؟ يا بك جاء ما ريشار:
لندن. من بسفرك علمت ملا انفرادها يف چاني ألسيل جئت مرباي:

ذلك. عىل أشكرك وأنا أصبت، ريشار:
فيه. تحدثنا الذي األمر عن جوابك آلخذ لندن إىل غًدا أعود بأن تأمر هل مرباي:

جواب. خري هو هنا اآلن حضوري أن أظن ريشار:
روعها. وسكنت چاني أرضيت فهل مرباي:

ذراعيه.) بني فتنطرح إليها ينظر وريشار ريشار، إىل تنظر (چاني

راضية. هي نعم ريشار:
لندن. إىل معك أخذتها متى إال راضية تكون ال أنها أعلم ألنني ال، مرباي:

عني؟ بعيدة ستبقى إنها لك قال ومن ريشار:
القول؟ هذا أصحيح ريشار): ذراع (ماسكة چاني

مسافر. ألني هللا فأستودعكم اآلن، أما ذلك، تريدين كنت إذا نعم، (بفتور): ريشار
معك. تأخذني أن دون چاني:

اليوم. بمقابلته الوزراء أحد وعدت فقد اآلن أنتظرك أن أقدر ال ريشار:
بأمان. إذًا ِرسْ مرباي:

ريشار. يا امللتقى إىل چاني:
هذا يف قاسيته الذي العناء عىل للوزراء ويل (لنفسه) امللتقى إىل (خارًجا): ريشار

وتومسون). هو (يخرج املكان
الحياة. هذه يف والهناء الراحة يف األمل أحىل ما آه، چاني:
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إىل أميل أضم ذلك وبعد جبينك عن أوًال الدم امسحي چاني حزن): (بهيئة مرباي
أملك.
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األول املنظر

مفصولتان غرفتان إذًا فاملرسح غرفة، امللك ولقاعة غرفة الوزراء (ملجلس
يف جالسني ثمانية أو سبعة الوزراء فيكون — ويقفل يفتح باب وبينهما
فارًغا، يبقى فإنه الوزارة رئيس كريس عدا ما مكانه يف كل الوزراء مجلس
الوزارة رئيس وبجانبه أوراق عليها طاولة أمام غرفته يف جالًسا امللك ويكون

رسيٍّا.) حديثًا أذنه يف يحادثه

األول املشهد

الوزراء

السادة. أيها الوزراء مجلس اجتمع الداخلية: وزير
الرئيس؟ أين ولكن الحرب: وزير

امللك. ملقابلة دخل رئيسنا إن امللك): لغرفة (مشريًا الداخلية وزير
النهار؟ هذا يف اعتيادية غري جلسة لعقد الداعي ما ولكن الحرب: وزير

قبل للمحادثة بيننا ما يف االجتماع الواجب من أرى ولكن أعلم ال الداخلية: وزير
مجلس رفض إذا صنعه علينا يجب ما لتقرير غًدا العموم مجلس يعقدها التي الجلسة

الوزارة. اقرتاح العموم
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األول. الوزير حارس(معلنًا):
الخرب. حقيقة عىل منه وسنقف رئيسنا جاء قد ها الحرب: وزير

وحدنا. ودعنا القاعة من اخرج (للحارس): األول الوزير
امللك؟ عند كنت هل الحرب: وزير
السادة. أيها نعم األول: الوزير

جاللته؟ يرى فماذا الحرب: وزير
يف ظهرت التي الشديدة املعارضة من استياء أشد مستاء جاللته إن األول: الوزير

ملقاومتها. الفعالة الوسائل كل اتخاذ إلينا وكل وقد العموم، مجلس
واحدة. وسيلة إال لدينا يبَق لم إن لكم أقول الحق ولكني الحرب: وزير

هي؟ وما الداخلية: وزير
األمر. هذا كلفنا مهما إلينا ريشار السري استمالة هي الحرب: وزير

بدأنا قد فإننا أجله من السادة أيها جمعتكم الذي السبب هو وهذا األول: الوزير
ريشار. السري بمخابرة

رضخ؟ هل قال؟ وماذا الحرب: وزير
وقد كثريًا نؤمل جعلنا كالًما فأسمعنا األمور بعض عليه اقرتحنا لقد األول: الوزير

رسية. مقابلة املساء هذا يف يقابلني أن سألته
يعارضنا؟ وبقي الرفض عىل ريشار أرص إذا العمل ما ولكن الحرب: وزير

لدينا. التي األخرية الوسيلة نتخذ حينئذ األول: الوزير
هي؟ وما الداخلية: وزير

راضًخا. إال منها يخرج ال وخلوة خطر ذات مقابلة هي األول: الوزير
فخامتكم. عىل الدخول يطلب العموم مجلس أعضاء أحد إن حارس:

اسمه؟ وما األول: الوزير
ريشار. السري حارس:

ريشار! السري (بتعجب): الوزراء
فال أدخله (للحارس) االتفاق كان هكذا ما املجلس، وسط يف أتاني األول: الوزير

مقابلته. إال يسعنا
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الثاني املشهد

الوزراء – ريشار

الدولة. أصحاب يا سالم ريشار:
ريشار. بالسري وسهًال أهًال املالية: وزير
فمك؟ من أم قلبك من بي ترحب ريشار:

حينك. يف جئت فإنك قلبي؟ من ذلك أقول ال كيف املالية: وزير
زيارتي؟ تنتظرون كنتم إذًا ريشار:

نؤمل. كنا ولكن ننتظر، كنا ما املالية: وزير
حقارتي. وعىل عظمتكم عىل ينطبق ال األمل هذا أن سيدي يا أتعلم ولكن ريشار:

ذلك؟ وكيف املالية: وزير
أعاظم فأنتم الشعب، عىل النبالء سيادة يزعمون ممن أعدكم أني ذلك ريشار:
الشعب نواب من صغريًا نائبًا إال فلست أنا وأما اململكة، عرش تحرسون الذين الرجال

يف؟ تؤملون فكيف
يحب أصبح منذ وامللكية للنبالء مساويًا صار سيدي يا الشعب ولكن املالية: وزير

يخدمانه. كما ويخدمهما الفريقني
تظن مما قدًما وأكثر رسوًخا أشد الشعب حقوق وإنما سيدي، يا كال ريشار:
كربى حديدية فاس بإزاء طني من تاًجا شعاره جعل الذي كرومول إىل تنتهي فإنها

الشعب. قوة إىل رمز والسنديان والفاس امللكية، إىل رمز التاج خشب، من وسندان
ريشار؟ السري أيها تهديد هذا وهل الداخلية: وزير

تاريخ. ولكنه سيدي، يا كال ريشار:
بينهما أنشأوا ولذلك ريشار، سري يا وامللكية الشعب عن تقول حسنًا األول: الوزير
وامللكية امللكية، كربياء الشعب بقى نرس نحن فإننا بينهما حاجًزا لتكون النبالء طيعة
يف رغبة مًعا تضمنهما أن فيجب الفريقني أيدي أيدينا ويف ومطامعه، الشعب إلحاح

واملساملة. االتحاد
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أمًرا. يأمر ولكنه الزمان هذا يف اتفاًقا يعقد ولو يسالم ال سيدي يا الشعب ريشار:
ريشار! سري يا وُِعدنا هكذا ما ولكن األول: الوزير

لساني. عن وعدكم الذي الوقح هذا هو ومن وعدتم؟! (يغضب): ريشار
نؤمل. جعلونا فإنهم وعدونا قد يكونوا لم إن األول: الوزير

حزبي؟ أخون أن تؤملون جعلوكم ريشار:
… ظننا ولكننا كال، األول: الوزير

الذي السبب هو أهذا أرتيش؟ أنني أظننتم ظننتم؟ ماذا كالمه): (قاطًعا ريشار
رسية؟ مقابلة املساء هذا يف مقابلتي تطلب الوزير حرضة يا جعلك

… الكالم هذا أظن ولكن األول: الوزير
جئتم لقد منكم، هياب غري املجلس وسط يف أقوله كالم هذا كالمه): (قاطًعا ريشار

أفهمتم؟ ونعمكم، هداياكم بقدمي أدفع اآلن فأنا ونعمه، امللك هدايا عيل تعرضون
األخرى. الوسيلة إال لدينا يبق لم (للوزراء): األول الوزير

بإزائه، ويجلس امللك غرفة إىل الوزير هذا فيدخل الوزراء أحد همًسا (يخاطب
ذهابًا غرفته يف جائًال تقدم الذي املشهد أثناء يف امللك ويكون ا رسٍّ ويحدثه

ريشار.) يقوله ملا يتصنت وهو وإيابًا

العموم مجلس منرب يف وقفت إذا غًدا تقولون فماذا كالمه): (مستأنًفا ريشار
تقولون؟ فماذا رشوتي تطلبون أنكم كلها األمة وجه يف منه ورصخت
اإلنكار؟ وسعنا يف أليس علينا؟ لديك برهان وأي األول: الوزير
كذاب. أنت الكلمة: بهذه أصفعه منكم ينكر من كل ريشار:

السلم نريد نحن سيدي، يا النواب مجلس يف غًدا القنا فإذا (بغضب): األول الوزير
تريد. ما فليكن الحرب، تريد وأنت

نلتقي. وغًدا نعم ريشار:

كالًما.) األول الوزير أذن يف ويهمس امللك عند من الوزير يدخل (هنا
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لشأن القاعة هذه يف قليًال وانتظر تفضل ريشار، سري (لريشار): األول الوزير
القاعة). من كلهم الوزراء (تخرج خصويص

ريشار:

وأم��ر ل��ه��م ح��اج��ة وأي��ة ي��ري��دوا أن ع��س��اه��م م��ا ول��ك��ن
وض��ري ط��ل��ب��وا ال��ذي أن��ي ب��د ال واح��ت��ي��اًال خ��داًع��ا رام��وا ف��ه��ل
وم��ك��ر ج��م��وع��ه��م م��ن ب��ك��ي��د أب��ال��ي وال أخ��اف ال ول��ك��ن
أزري وي��ش��د س��اع��دي ي��ق��وي ورائ��ي أج��م��ع��ه ال��ش��ع��ب ف��إن
ش��ع��ري ل��ي��ت ال��ص��ح��اب��ة ف��ي ه��و ف��م��ن ع��ي��ن��ي أخ��ذت��ه ق��ادم وه��ذا

بمالبس فيظهر رأسه عن التاج ونزع الربقري خلع قد امللك يكون ذلك أثناء (يف
كبرية مدورة وقبعة بيده يمسكها أوراق بعض خزانته من فيتناول اعتيادية
الغرفتني بني الذي الباب من ريشار عىل يدخل ثم وجهه فتغطي يلبسها

املجهول.) الرجل هنا امللك ويسمى

فأعرفك أنا أما السيد، أيها تعرفني ال ألنك رؤيتي من تعجب إنك املجهول: الرجل
ملجلس سكرتريًا تكون أن أريد فإنني اإلنكار) ريشار (يحاول املجلس هذا سكرتري فأنت

الوزراء.
ميلورد. يا تقول كما أنا ويقول): فينحني فهم (وقد ريشار

واجلس السكرتري حرضة يا اآلن تفضل كالمي، فهمت قد حسن، املجهول: الرجل
املائدة. هذه عىل

ويقول.) السكرتري مكان يف ريشار (يجلس

امليلورد. أوامر أنتظر أنا ها ريشار:
فحواها. يل واذكر األوراق هذه بفحص أكرم أوراًقا): له (يقوم املجهول الرجل

وما كارلستون مقاطعة ملكية لقب يمنح ملكي أمر ويقرأ): أحدها (يتناول ريشار
ميلورد. يا فارغ االسم مكان املجهول) الرجل (يكلم … إىل ديفونشري إقليم يف يتبعها
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أذكره. الذي االسم فيه فاكتب نعم، املجهول: الرجل
ذلك؟ كيف ريشار:

لنكتون». دار ريشار «السري اسم: االسم مكان يف اكتب املجهول: الرجل
سيدي. يا ذلك أكتب أن أستطيع ال ريشار:

يف تكتب أن أترفض السكرتري؟ حرضة يا ذلك تستطيع ال كيف املجهول: الرجل
صاحبه؟ ملواهب يجب الذي باالحرتام إال أذكره ال اسًما الورقة هذه

ميلورد. يا عظيم إكرام هذا ريشار:
األوراق. مطالعة وتمم اكتب اكتب، املجهول: الرجل

يكتب.) (ريشار

السكرتري. حرضة يا غريها اآلن تناول املجهول: الرجل
… إىل اإلرث وجه عىل كونت لقب بمنح أمر أخرى): ورقة (يقرأ ريشار

الرجل.) وجه إىل (ينظر

أيًضا. لنكتون دار ريشار اكتب اكتب، املجهول: الرجل
(يكتب). مطاع أمرك ريشار:

الثالثة؟ والورقة املجهول: الرجل
ابنة ويلمور لويس املس بني املعقود الزواج صك صورة ويقرأ): (يتناولها ريشار
يسمى أصبح الذي لنكتون دار ريشار وبني سيلفا دي املركيز وحفيدة ويلمور اللورد

لستون. ديكار الكونت
الصك. هذا يف الزواج رشوط يل اقرأ ولكن ذلك، أعلم نعم نعم، املجهول: الرجل

دخًال جنيه ألف مائة الجديد زوجها تمنح ويلمور مس إن أوًال: (يقرأ): ريشار
وارثته فهي ثروته بكل ويلمور مس لحفيدته أوىص سيلفا املركيز إن ثانيًا: سنويٍّا.
اإلرث. بحق وألوالدها لزوجها يعطى ويلمور مس ألبي الذي لورد لقب إن ثالثًا: الوحيدة.
عىل ختمه يضع جورج امللك كان إذا قولك ما سري، يا اآلن فاسمع املجهول: الرجل

للعروسني. ملكية بهدية ويقرنه الصك هذا
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واحدة. ساعة يف واحد لرجل النعم هذه كل (مدهوًشا): ريشار
شبهة فال الحد، هذا إىل تصري أنك وبما الطمع. كثري أنك ريب ال املجهول: الرجل
ولذلك شهرتها فقدت الوزارة أن تعلم وأنت وامللكة، للملك نافًعا رجًال ستكون أنك يف
سمعته قد بل الديموقراطي، العنرص من يؤلفها امللك فإن سقطت ومتى ستسقط فإنها
صغري وأنت نشاًطا أكثر ليكونوا سنٍّا اللوردات أصغر من سيختارها أن حني منذ يقول
الوزراء مقاعد يف وهو وطنه يخدم اإلنسان أن تظن أفال األوراق، هذه حسب ولورد السن

النواب. مقاعد يف وهو يخدمه مما أكثر
لها. عدد ال ونَِعم له حد ال إخالص (بدهشة): ريشار

ورقة. لديك بقيت املجهول: الرجل
كتابة. بال بيضاء ولكنها نعم، ريشار:
بذلك. املراد تفهم أال املجهول: الرجل

بإمضائه) عليها (يوقع عليها توقيعي وهذا فهمت، فهمت قليل): تردد (بعد ريشار
االتفاق. عىل داللة لديك أرهنه

إننا له ألقول امللك إىل عائًدا فإنني أنا أما الورقة): تناول (بعد املجهول الرجل
وتصادقنا. تعارفنا

يف نظره فيقلب واندهاش حرية أشد يف ريشار فيبقى املجهول الرجل (يخرج
الوزراء.) مجلس ويف املكان

ريشار:

األي��ام م��ن آم��ل��ه ك��ن��ت ق��د م��ا ف��وق ب��ل ال��م��ن��ى ن��ل��ت ق��د اآلن
األق��وام ف��ي ال��م��ل��ك ع��م��ي��د ف��أن��ا واح��د ن��ه��ار ف��ي ال��وزارة ن��ل��ت
إح��ك��ام��ي ب��ه ق��وم��ي ع��ل��ى أم��ض��ي م��ج��ل��س��ي ه��ذا ث��م أم��ري واألم��ر
م��ت��رام��ي وم��ن داٍن م��ن األرض ف��ي إرادت��ي ال��م��ك��ان ه��ذا م��ن ت��م��د
إب��رام وم��ن ن��ق��ض م��ن أب��غ��ي��ه ب��م��ا ن��اف��ذة األق��ط��ار ف��ي وت��ش��ي��ر
وي��س��ام��ي رت��ب��ت��ي ي��ب��اري م��ن ب��ل س��ط��وت��ي وي��م��ل��ك ي��ح��اك��م��ن��ي ذا م��ن
وال��ح��ك��ام ل��ل��وزراء وال��ف��ع��ل آل��ة إال ال��ي��وم ال��م��ل��ي��ك ل��ي��س
ال��رام��ي ك��س��ه��م ج��اءت رف��ع��ة م��ن ن��ل��ت��ه م��م��ا ال��رش��د ف��ق��دت ول��ق��د
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إع��ظ��ام أي��م��ا ال��م��م��ال��ك ب��ي��ن ق��دره��ا ي��ع��ظ��م م��م��ل��ك��ة خ��ي��ر ي��ا
أم��ام��ي وط��اط��ئ��ي��ه ل��دي ال��ع��ال��ي رأس��ك ف��اح��ن��ي م��والك أن��ا إن��ي
م��رام��ي أن��ت ت��ع��ال��ي م��ق��ال، ن��ح��وي، ق��ادم ه��و ال��ذي ذا م��ن أرى م��اذا

سكرتريه.) تومسون عليه (يدخل

يل؟ جرى قد ما أعرفت ريشار:
امرأتك. جاءت نعم تومسون:

امرأة؟ أي ريشار:
أنسيتها. چاني، تومسون:

خارج). وهو عظيم (بغضب وانتقامي غضبي من لها ويل ريشار:

الثاني املنظر

لندن يف ريشار السري منزل يف

األول املشهد

چاني – مرباي

غري من جئت ألنني غضبه أخاف فإنني مرباي يا أراه أن أجرس ال إني آه، چاني:
إذنه.

امرأته؟ ألست الخوف؟ وملاذا مرباي:
الخدم. يسمعنا لئال صوتك اخفض رحماك، چاني:

سيدهم. زوجة أنك غًدا أو اليوم سيعرفون فإنهم فليسمعوا أعىل): مرباي(بصوت
أتى. أظنه … إلهي أقدام، وقع أسمع إني چاني:

ليسمعا). (ينصتان اسمعي اسمعي، مرباي:
عصيتك ليتني آه، رؤيته. أستطيع ال فإني أذهب دعني بعيشك هو، هو، چاني:

يراني. تدعه ال بربك معك، أحرض ولم
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حدة. عىل بريشار ألخلو أخرى غرفة إىل السيدة أدخل (لخادم): مرباي
كربياءه تفحم وال مرباي يا بمالطفته أوصيك فقط للغرفة): داخلة (وهي چاني

أخالقه. تعرف فإنك
كربياءه أسحق أن فيه يجب الذي اليوم ذلك يأتي حتى وأالطفه سأالينه نعم مرباي:

امرأة. أرى بل قادًما أراه ال ولكنني الثانية) الجهة ينظر (ثم سحًقا

الثاني املشهد

خادم – مرباي – ويلمور الدي

سيدتي. يا اسمك الخادم:
ريشار. للسري إال أقوله ال الالدي:

أرى. ماذا إلهي، وارتعاد): (بدهشة مرباي
غائب. ريشار السري ولكن الخادم:

أنتظره. فأنا الالدي:
ماذا أنا وأنا! ديسيلفا، كارولني ويلمور، الدي املرأة): تراه أن دون (لنفسه مرباي
بها التي الغرفة غري بغرفة (يختبئ الغرفة هذه يف آه منها؟ أختبئ أين هنا؟ أصنع

چاني).
بعد سيحرض ريشار السري فإن القاعة، هذه يف سيدتي يا واجليس تفضيل الخادم:

حني.
ريشار؟ السري أين آخر): من وخارًجا الباب من (داخًال تومسون
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الثالث املشهد

ريشار – ويلمور الدي

عني. تسأل سيدة أتت هل للخادم): يقول بحدة الباب (من ريشار
الغرفة. هذه يف وهي سيدي يا نعم الخادم:

علينا. يدخل أحًدا تدع وال خارًجا فقف حسن، ريشار:

يرى أن غري من بحدة ويقول الخادم خروج بعد الباب ريشار يغلق (ثم
چاني.) يظنها ألنه السيدة

صربي. فرغ لقد أف، ريشار:
ريشار. سري ريشار): من ومتقدمة (ناهضة الالدي

آخر شخًصا ألقى أنني ظننت فقد الدي. مي عفًوا باحرتام): نفسه (مراجًعا ريشار
زيارتك. رشف أتوقع أكن لم إذ املكان هذا يف

ريشار. سري يا هام ألمر قصدتك لقد الالدي:
ألعرف باسمك قبال عيل تتفضلني هل ولكن سيدتي يا تشائني بما مري ريشار:

بمخاطبتها. أترشف التي السيدة
ويلمور. الالدي اسمي الالدي:

سيلفا. املركيز كريمة باحرتام): (ناهًضا ريشار
ال أنه من ثقة عىل أنت فهل شأن، ذو حديث معك ويل سيدي، يا نعم الالدي:

املكان؟ هذا يف أحد يسمعنا
سيدتي. يا نعم ريشار:

وبني بينك سيعقد الذي الزواج أمر عىل أمس أبي أطلعني لقد ريشار، سري الالدي:
ابنتي.

سيدتي. يا نعم ريشار:
هدية العروسني سيهدي وأنه الزواج بهذا مهتم امللك أن أيًضا وأبلغني الالدي:

سنيه. ملوكية
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سيدتي. يا نعم ريشار:
جنيه. ألف مائة ابنتي حفيدته سيهدي أبي وأن الالدي:

كأنهم املادية األمور لهذه ذكرك مستغرب ولكني سيدتي، يا ذلك كل أعلم ريشار:
مال. وطالب مادي أنني أبلغوك

تمهيًدا ذلك قلت ولكني أخالقك، وكرم نفسك رشف أعرف فإنني كال، كال الالدي:
عليه. إطالعك أريد لرس

سيدتي. يا تفضيل ريشار:
أنا، ثالثة: إال العالم يف يعرفه ال ريشار سري يا هائل رس عظيم، رس ولكنه الالدي:

آخر. ورجل وأبي،
معي. مات مت ومتى صدري، يف مدفونًا يبقى رسك أن سيدتي يا ثقي ريشار:

ابنتي ترثها ال ثروتي إن قصتي. اآلن فاسمع ريشار، سري يا فيك هللا بارك الالدي:
بد ال ولكن … ذلك ذكرت إذا نفيس من أخجل إنني آه وذلك … وذلك ريشار، سري يا

ريشار. سري يا غريها ولًدا يل ألن ذلك برهة) (تسكت منه
أنت؟ (باستغراب): ريشار

الالدي:

أح��د درى م��ا ول��ك��ن ول��د غ��ي��ره��ا ل��ي ن��ع��م
ال��رش��د ع��ن��ده��ا ع��دان��ا ف��رط��ت ذل��ة ن��ت��ي��ج��ة
وال��ك��م��د ال��ه��م ع��ن��ان��ي أذك��ره��ا رح��ت م��ا إذا
أج��د م��ا ل��ه��ول وذاك وج��ه��ي ع��ن��ده��ا وأس��ت��ر

زوجك. يدِره ألم ولكن ريشار:
الالدي:

ال��ص��م��د ال��واح��د ق��ض��اه م��ا زوج��ي ي��در ل��م ن��ع��م
م��ع��ت��م��د ال��ه��ن��د أله��ل إذا وه��و ب��ال��ه��ن��د ق��ض��ي
س��ن��د وال ع��ض��ك ف��ال أرم��ل��ة أص��ب��ح��ت ف��م��ذ
ال��ك��ب��د م��ن��ي ورق��ت ول��دي إل��ى إذا ح��ن��ن��ت
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ت��ت��ق��د ب��ال��س��ه��م ن��ح��ي وج��وا ذك��ره أردد
م��ن��ف��رد وه��و دون��ي ش ع��ا إذ ذك��ره أردد
ال��خ��ل��د ذل��ك ف��ي��ن��ع��م ل��ه ت��رق أم ف��ال
ال��ع��ض��د ذل��ك ف��ي��ق��وى أب ع��ل��ي��ه ي��ح��ن��و وال
ال��ن��ك��د ع��ي��ش��ه وه��ذا ل��ه ع��ل��ي ��ا ح��قٍّ أرى
أج��د م��ا وج��م��ي��ع ي��دي ت��ح��وي م��ا ك��ل ي��م��ل��ك
ل��ب��د وال أأخ��ره س��ب��د ف��ال ب��ه أج��ود
أب��ت��ع��د ع��ن��ه ألن��ي ي��ل��ع��ن��ن��ي ك��ان إن ع��س��ى
األم��د ان��ق��ض��ى إذا ع��ل��ي ت��رح��م��ه ف��ي س��ي��ج��ل
وت��ع��ت��ق��د ح��س��نً��ا ذا ي م��وال ي��ا ت��ظ��ن أل��س��ت

يعيش قرصك إىل وخذيه ثروتك كل فهبيه سيدتي يا حسن ذلك أن ريب ال ريشار:
البال. هنيء معك

سيدي. يا محال هذا الالدي:
سيدتي؟ يا وملاذا ريشار:

مستحيل. أمر وهذا بنفيس أعرفه أن يستلزم ذلك ألن الالدي:
وملاذا؟ ريشار:

ال وأنا أبيه، اسم عرفني متى مني يطلب أنه هو السبب ثان، رس هذا آه، الالدي:
أبيه. ذكر أستطيع

الولد. يعرفك ال أن إذًا فاألفضل ريشار:
منك أطلب فإنني وبينه، بيني وسيًطا وأتخذك أجيئك أن رأيت ولذلك نعم، الالدي:
فعش ثروتها كل إليك بعثت قد تنساك وال تحبك التي أمك إن له: وتقول إليه تذهب أن

بها. سعيًدا
سنٍّا مني أصغر كان إذا ولدك بأن وثقي سيدتي، يا الواجب بهذا سأقوم ريشار:

أخي. يكون فإنه بسني كان وإذا ابني، يكون فإنه
ركبتك. أقبل دعني آه، ركبته): عىل (هاجمة الالدي
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سيدتي. يا عفًوا عفًوا، ريشار:
الرسالة. هذه لتبلغه إليه تذهب فمتى ريشار، سري يا قلبي أحييت إنك الالدي:

مقيم؟ هو مكان أي يف ولكن سيدتي، يا األسبوع هذا يف ريشار:
بالالدي). ويصيح مخبئه من مرباي يدخل (هنا … قرية يف مقيم هو الالدي:

لغريك. ألنه به تبوحي أن لك يجوز ال رس هذا ويلمور، الدي مي مرباي:
روبرتس. هذا (مضطربة): الالدي

الصمت. الزمي مرباي:
الرجل؟ هذا يريد ماذا (بدهشة): ريشار

السيدة. أيتها ذراعي خذي مرباي:
… أن أطيق ال أنا ريشار:

السيدة. تريد هكذا ولكن كالمه): (قاطًعا مرباي
سيدتي؟ يا يقول ما أحق ريشار:

املكان. هذا من فلنذهب آه، ريشار، سري يا نعم، نعم، الالدي:
مرباي). بذراع وذراعها الالدي (تخرج بيننا دار الذي والحديث ريشار:

الذي الرجل هذا أتاني أين من السماء؟ من الغضب هذا ما ولكن (بغضب): ريشار
منه؟ أسرتيح ومتى بيتي؟ شئون من شأن كل يف يتداخل

تومسون.) (يدخل

هنا؟ مرباي يصنع كان ماذا تومسون:
ما هللا، شاء ما فيه وينهى يأمر بيتي يف جالًسا كان عيلَّ، يتجسس كان ريشار:

هللا. شاء
شكواهم. وصلتني فقد الوزارة اقرتاحات قبول من يمنعك الذي هو وهل تومسون:

يشء. بكل رضيت قد ريشار:
بابنتها؟ زواجك بشأن ويلمور الالدي حادثتك وهل تومسون:

نعم. ريشار:
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حديثكما؟ مرباي سمع وهل تومسون:
شك. بال ريشار:

الزواج. هذا عىل چاني سيطلع مرباي فإن يشء كل خرسنا إذًا (يخنق): تومسون
وأفصله عنه سأفصلها أنني أقسمت ألنني اآلن بعد چاني يرى ال فإنه ال، ال ريشار:

مداخلته. من أتخلص أن آن فقد عنها.

الرابع املشهد

(عائًدا) مرباي – تومسون – ريشار

شئوني؟ يف يوم كل تتداخل حق بأي رجل يا يل قل (ملرباي): ريشار
شزًرا). إليه (ناظًرا اللهجة هذه عىل هللا شاء ما مرباي:

يعنيك. ال فيما مداخلتكم من ساخط رجل لهجة إنها ريشار:
تنَس. ال ولكن مرباي:

بيشء. لك مديونًا ولست أعرفك أن أريد وال أعرفك ال أنا أنىس؟ (فغضب): ريشار
نصائحي إىل باإلصغاء ثم األبيض لشعري باالحرتام أوًال يل مديون أنت بل مرباي:

بعده. چاني راحة عىل السهر إىل وعهد رباك الذي الرجل ناب ألنك
عيلَّ؟ جاسوًسا جعلك أنه بذلك تريد وهل ريشار:

مني. تسرتح فأرحها عنها، ومدافًعا لچاني حاميًا ولكن كال، مرباي:
اليوم. منذ وشأنها ترتكها بل ريشار:

بيتك؟ من تطردني هل الكالم؟ هذا معنى ما مرباي:
تريد. كما كالمي فرس ريشار:

كنت سواء عليها أسهر فأنا منها، مأربك تنال أدعك ال أنني فاعلم ولكن، مرباي:
الشارع. يف أو بيتك يف

بيتي. من واخرج كفى، كفى، ريشار:
مرباي). (يخرج لالنتقام فاستعد تعيس من لك يا (لنفسه): مرباي
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أصنع؟ ماذا واآلن برهة): (بعد ريشار
الزواج؟ فيه سيعقد الذي املكان عينت هل تومسون:

الربية. يف چاني تسكنه كانت الذي املنزل عينت نعم ريشار:
منفرد. مكان فإنه االختيار أحسنت تومسون:

آمالنا؟ بجميع يذهب وجودها فإن بچاني العمل ما ولكن ريشار:
منها. للتخليص الطرق أفضل دبرت لقد تومسون:

هي؟ وما ريشار:
فرنسا. إىل معي وترسلها كثريًا ماًال تمنحها أنك هي تومسون:
زوجتي؟ بأنها النداء من فرنسا يف يمنعها ماذا ولكن ريشار:

قرية إىل منها أعود فرنسا إىل إيصالها وبعد حديثي، ألكمل صربًا ولكن تومسون:
اقرتانك كان سنة أي يف … أصدقائي من ألنه القرية؛ كاهن عىل ضيًفا وأنزل لنكتون دار

بها؟
.١٨١٣ سنة يف ريشار:
والشهر؟ تومسون:

يونيو. ريشار:
سنة مسجل عىل للحصول أسعى الكاهن، دار يف ضيًفا نزويل فحني تومسون:
من يبقى ال وحينئذ كله، السجل أحرقت لزم وإذا زواجكما، صك منه أمزق ثم ،١٨١٣

زوجها. أنك زعمت مهما بچاني بزواجك دليل
املساء. هذا يف فرنسا إىل بچاني ورس تريد ما فاصنع حسن، تأمل): (بعد ريشار

… ولكن تومسون:
ماذا؟ ولكن ريشار:

ريشار. سري يا جناية وبينك بيني يصري حينئذ تومسون:
املركيز إىل قبًال واذهب للسفر فاستعد عنك، وأرفع أحمك فإنني تخف، ال ريشار:
وأنني لندن ضواحي يف يل الذي املنزل يف الزواج صك عىل سنوقع أننا وأخربه سيلفا
(إىل ذكرت حيث إىل چاني وخذ رسيًعا، عد ذلك وبعد خصوصية لشئون إليه سبقته

تنظرني. التي الثانية املرأة أين الخادم)
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سيدي. يا الغرفة هذه يف خادم:
تومسون). (يخرج رسيًعا وعد بالعجل ِرس تومسون يا وأنت إيل. ادعها ريشار:

سيدي. يا السيدة هذه (يدخل): خادم
علينا. يدخل أحًدا تدع وال األبواب أغلق ولكن فلتدخل، ريشار:

سيدي. أمرك خادم:

الخامس املشهد

بخوف) (داخلة چاني – ريشار

ريشار. چاني:
السيدة. أيتها تعايل قليل): (بحنق ريشار

مرباي؟ أين چاني:
صفو يكدر ألنه الجواسيس؛ تطرد كما طردته فقد بيننا، مرباي دخل وأي ريشار:

عني. لك يقوله بما عيشك
خري. كل إال عنك يقول ال فإنه ريشار، سري يا كال چاني:

… وال عني فأبعديه مراقبته ومن منه سئمت إنني لك قلت أف، ريشار:
كذلك. أليس ثانيًا أنا تبعدني ثم چاني:

إياي. مطاردتك من بعد أضجر لم أنني تحسبيني وهل ريشار:
(تبكي). أقساك! ما آه بيتك، من تطردني أنت إذن چاني:
تنتهني؟ فبماذا بالبكاء بدأِت إذا ولكن تبكني؟ إنك ريشار:

چاني:

ال��خ��ادم��ات ع��داد م��ن ك��أن��ي ط��رًدا ري��ش��ار أي��ا أت��ط��ردن��ي
ال��م��اض��ي��ات ال��ع��ه��ود ت��ن��س��ى ف��ه��ل ق��ل��ب��ي وأخ��ذت ط��ل��ب��ت��ن��ي وأن��ت
ال��واج��ب��ات ال��ح��ق��وق م��ن ي��ع��د ح��ق ال��ن��اس ب��ي��ن ول��ل��زوج��ات
ال��ه��اوي��ات ف��ي ط��رح��ت��ن��ي ه��وي��ت م��ا إذا ح��ت��ى ال��ه��وى ف��ك��اش��ف��ن��ي
ال��خ��ات��م��ات ف��ي س��ؤت��ن��ي ل��ك ف��م��ا ق��ب��ًال ب��ال��ح��ب ف��ات��ح��ت��ن��ي وق��د
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تريدين؟ وما تطلبني؟ ماذا ولكن (بغضب): ريشار
القديم. حبك من صغريًا جزءً أسالك جئت ريشار چاني:

املرأة. أيتها مجنونة إنك القديم؟ حبي ريشار:
املايض. اذكر ولكن چاني:
العدم. هو املايض ريشار:

حياتك؟ يف قط تحبني لم إذًا چاني:
لم أسمعت؟ قط، أحبك لم نعم فاسمعي، چاني يا هنا إىل وصلت وقد أما ريشار:

أمامي. فوجدتك ومركز زوجة إىل محتاًجا كنت وإنما حياتي، يف قط أحبك
للدناءة. يا چاني:

كما بها القرتنت بمركزك غريك امرأة أمامي وجدت لو يومئذ وجدت ولو ريشار:
عىل بها ليستعينوا اآلن الرجال توابع حول تضع االجتماعية الهيئة ألن بك اقرتنت

أغراضهم. إىل الوصول
القول! هذا أفظع ما آه، چاني:

أحبك. وال قط حببتك ما أني إذًا فاعلمي ريشار:
قتلني. قد اسكت، اسكت چاني:

ظهره). (يدير إقامتك يف أو سفرك يف اآلن فاحكي ريشار:
سيدي. يا أسافر أسافر، بل (بعظمة): چاني

للسفر. خيًال أعدوا النافذة): من (مطالٍّ ريشار
مصائبي. وأبكي ألذهب أسافر نعم چاني:

ت��ق��ي��م ال ب��م��ث��ل��ك ش��ق��ي��ت ف��م��ن أب��ال��ي وال ظ��ل��وم ي��ا أس��اف��ر
ال��رح��ي��م ال��م��ول��ى ب��ه ي��س��اع��دن��ي خ��الء ف��ي ح��ظ��ي س��وء ف��أن��دب
ال��ه��م��وم ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ب��ه ت��خ��ف ان��ف��راد س��وى ال��ه��م��وم ط��ب وم��ا
ال��ظ��ل��وم ال��ظ��ل��م ع��ل��ى ي��أس��ى ف��ق��د ص��واب إل��ى ت��ع��ود أن ل��ع��ل��ك

للسفر. خيًال أعدوا ريشار:
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چاني:

ال��ح��ل��ي��م ال��ط��ب��ع ذل��ك وع��ادك ي��وًم��ا ع��ل��ي ن��دم��ت ل��و ول��ك��ن
ال��ق��دي��م ال��ود ب��ق��ل��ب��ك وه��اج ه��ج��ر ب��ع��د م��ن ت��ري��دن��ي وع��دت
ال��رم��ي��م ال��ع��ظ��م ي��ج��ي��ب��ك ل��ع��ل وال��ل��ي��ال��ي ال��ح��وادث ع��ن��ه ف��س��ل

للسفر. خيًال أعدوا ريشار:
أسافر؟ أن تريد من مع ولنكن چاني:

تومسون. سكرتري مع ريشار:
مرباي؟ مع أسافر ال وملاذا چاني:

هو. أين أعلم وال اسمه، سماع أحب ال أنا ريشار:
وعذابي. بأيس تخفف كلمة بال رباه، يا هكذا أسافر هل (ببكاء): چاني

فإنهم للسفر واستعدي السيدة أيتها خيل أو (لچاني) للسفر خيًال أعدوا ريشار:
انتظارك. يف

(خارجة): چاني

أخ��الق��ه ف��ي ال��ث��واب ك��م��ث��ل ق��ل��ب��ي غ��دا ف��ق��د أم��رت م��ا أص��ب��ك أن��ى
أخ��الق��ه م��ن ال��غ��ي��ت أراك ع��م��ا ن��ب��أت��ن��ي ال��ذي ص��ح ق��د أم��اه

السادس املشهد

تومسون – ريشار

املركيز؟ لك قال ماذا ريشار:
ذكرته. الذي املنزل يف العائلة وجميع العروس مع الليلة ينتظرك هو تومسون:

وجدتني فرنسا من عدت ومتى خذها تنتظرك، چاني فإن إذًا فأرسع ريشار:
ريشار). (يخرج ووزيًرا لورًدا
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وتنال الوزير فخامة سكرتري تكون ألن تومسون يا فاستعد (بنفسه): تومسون
چاني). (تدخل الكثري املال

املرسح.) يف ريشار (تحسب

هو؟ أين آه … ريشار يا هللا أستودعك چاني:
خرج. خرج، قد تومسون:

هذه. غري ينقصني كان ما چاني:

أح��د ع��ل��ي ي��ل��وي وال ي��ودع��ن��ي ال ت��ول��ى
ي��دي إل��ي��ه أم��دد ول��م ن��ظ��ري ب��ه أم��ت��ع ف��ل��م
ك��ب��دي ل��ح��ره ت��ذوب ك��م��ًدا خ��ل��ف��ه وأب��ق��ى

تومسون:

ي��زد ول��م ي��ن��ق��ص ل��م ـ��د ال��وج��ـ ف��إن ب��ن��ا ه��ل��م
األس��د م��ل��ج��أ ع��ن��دي ـ��ان اإلن��س��ـ ح��م��ى م��ن وخ��ي��ر

خروجها.) يتجسس ريشار يدخل للسفر، وتومسون هي تخرج (ثم

ريشار:

ورق��ي��ب ع��اذل ع��ن��ي س��ار وق��د م��ج��دًدا ه��ن��اء ي��وم��ي ل��ي س��ي��ع��ق��د
ق��ري��ب ي��ج��ي ف��ي��م��ا غ��ًدا وإن ب��ك��اب��ر ل��إلن��ك��ل��ي��ز غ��د وي��أت��ي
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األول املنظر

األول املشهد

األشجار.) بني الطريق عىل واقف … (مرباي

مرباي:

ال��ع��ذاب ع��اص��ف��ات ل��ه��ا وه��ب��ت ت��ج��ت��رم ول��م أب��ع��دوه��ا ل��ق��د
ح��س��اب ب��غ��ي��ر وج��اٍه ب��م��ج��د زوج��ه��ا ب��ع��ده��ا م��ن ل��ي��ن��ع��م
ال��س��ح��اب ف��ي ال��ح��ج��ى أه��ل أن ول��و آف��ة ال��ح��ج��ا إن أج��ان��ي
ي��ح��اب��ي أن ام��رئ ك��ل ف��ش��ي��م��ة وال��ع��ادل��ون ال��ع��دال��ة وأي��ن
ال��م��ص��اب ل��ه��ذا أع��د ف��م��اذا ب ال��م��ص��ا ب��ه��ذا ذرًع��ا ض��ق��ت ل��ق��د
ال��س��ب��اب ل��ش��اط ف��ؤادي ف��ي أرى ول��ك��ن��ن��ي ال��م��س��ي��ب وه��ان��ي
ط��الب��ي ع��ل��ي ي��ف��ر ل��ك��ي��ال أج��ف��ان��ه ال��ل��ه أغ��م��ض وق��د
اق��ت��راب��ي ف��ي آخ��ذة ب��ج��ان��ي ع��لَّ��ه��ا م��رك��ب��ة ت��ل��ك وه��ا
ب��ي م��ا ك��ل ف��ي ع��ون��ي ب��ف��ض��ل��ك ف��ك��ن إل��ه��ي ي��ا ق��رب��وا وق��د

يف ظهورها قبل عليها مرباي فيهجم الخارج يف مركبة صوت يسمع (هنا
ظاهًرا الخارج يف ونصفه الكواليس داخل ونصفه بالعنان ويمسك املرسح

للناس.)
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السائق. أيها قف مرباي:
هذا. ما آه، السائق:

وامرأة. رجل مركبتك يف ما أخربني ولكن الطريق، قطاع من فلست تخف ال مرباي:
السائق؟ أيها وقفت لك ما تومسون:

بعينه. هو هذا مرباي:
الخاطف. الربق برسعة رس عربجي، تومسون:

واحدة. خطوة خطوت إذا واحدة برصاصة روحك أخطف إنني مرباي:
الرجل؟ أيها تريد ماذا مرباي): عىل (يهجم تومسون

هنا. أأنت چاني، چاني اللئيم. أيها اخسأ مرباي:
السيدة. أيتها تجيبي ال تجيبي، ال تومسون:

مرباي. مرباي، چاني:
الدخول). من ليمنعه الكواليس وبني بينه يحول (تومسون هي هي، آه، مرباي:

هذا. يا ارجع تومسون:
چاني؟ يا يأخذونك أين إىل تعلمني هل چاني چاني تمسني، أن إياك مرباي:

الربية. يف منزيل إىل نعم، چاني:
فرنسا. إىل يخطفونك هم وإنما كال كال مرباي:

عليك. هللا لعنة تومسون:
فهمت. اآلن آه، (تدخل): چاني

سبيلك. يف هذا يا فتذهب أال تومسون:
إىل السيدة هذه مع تأخذني أن منك أطلب القانون باسم السائق، أيها مرباي:

خطفها. جناية يف الشقي لهذا رشيًكا كنت وإال منزلها،
للمركبة). بالرجوع إليهم (مشري تفضلوا سيدي، يا حارض السائق:

أن وعليك الرجل هذا بكالم تغرت أن إياك والسائق): چاني (ماسًكا تومسون
وحدنا. السيدة مع تأخذني

معي. يركب من كل آخذ فإنني تفضلوا، سيدي، يا حارض السائق:

مرباي.) بها فيتعلق چاني تومسون (يأخذ
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وأمك. أبيك باسم بذلك آمرك فإنني چاني يا ارجعي ارجعي، مرباي:
ال. أم أترتكها األخرية املرة أسألك إنني مرباي): (يهدد تومسون

خطوة. تخطو أن وإياك اللئيم، أيها خسئت مرباي:
ملعونًا. ولتكن خذها قتلك، من بد ال إذًا تومسون:

من وتهرب بخوف چاني فتصيح مرباي عىل الرصاص تومسون يطلق (هنا
يطلق حني بجانبه تكون ال ولكن الرصاص صوت من فراًرا تومسون جهة

الرصاص.) مرباي عليه

فال أنا يدي أما جيًدا تصبني فلم ترتجف يدك كانت يجرح): بينما مرباي(بهدوء
معلونًا. ولتكن خذها ترتجف،

األرض.) عىل فيسقط صدره يف فيصيبه تومسون الرصاصعىل مرباي (يطلق

منزل إىل كالربق بنا فرس تريد ما بقدر مال هذا السائق أيها (للسائق): مرباي
الغابة. هذه وراء الربية يف ريشار السري

بثياب القتيل تومسون فيتعلق للمركبة عائدين والسائق وچاني مرباي (يخرج
فشيئًا.) شيئًا منه السائق فيتخلص جراحه من يتخبط وهو السائق

يا قاتل يا آه … آه أموت، أنني ترى أال أنا، وأنا، الرتاح): حالة (يف تومسون
آه ارحموني، أغيثوني، قليًال) الوقوف من (يتمكن تعال تعال، وترتكني تروح شيطان
العالم يف أن الشك بي؟ حل ما بك يحل هل … ريشار ريشار، آه … الشياطني ابن يا

مني. انتقم ألنه إلًها

الكواليس.) داخل ويموت (يسقط
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الثاني املنظر

تقدم التي والنافذة البلكون وفيها چاني غرفة الربية. يف ريشار منزل (يف
ذكرها.)

األول املشهد

مرباي – چاني

مرباي؟ يا ُجرحت هل چاني:
ا. مسٍّ جلدي مست الرصاصة فإن خفيف فجرحي تخايف ال مرباي:

يف يرغب أنه يف ريب لدي يبَق لم فإنه اآلن؟ بعد رباه يا العمل ما ولكن چاني:
عليه. ثقيلة نفسها حياتي كانت ربما بل كلها، إنكلرتا من خروجي

متى ولكني اآلن إىل أستعملها لم وسيلة لدي بقيت فقد چاني، يا تعزي مرباي:
حبي فرط غري اآلن إىل استعمالها من منعني وما سحًقا، كربياءه بها سحقت استعملتها

له.
الوسيلة؟ هذه هي وما چاني:

تذكر ال حد إىل تعيًسا ريشار أصبح قلتها ومتى له، أقولها واحدة كلمة هي مرباي:
تعاسة. عنده

أتعذب أن وأفضل تعيًسا يصبح أن أريد ال ألني بحياتك، إذًا ذلك فدع آه، چاني:
وحدي.

قرص كما فإنه بعد ريشار مقاصد جميع عىل تقفي لم فإنك چاني، يا كال مرباي:
لصنعه يكون أن أخىش وإني وطنه. نحو واجباته يف يقرص أخذ قد نحوك واجباته يف

وحدها. إنكلرتا مستقبل عىل تأثري
حسنًا. تراه ما إذًا فاصنع چاني:

به وسأعود الكلمة تلك له ألقول لندن إىل املساء هذا يف مسافر وإني نعم، مرباي:
هللا. أستودعك بنية، يا فانتظريني صاغًرا ذليًال
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مرباي. يا بسالم چاني:

مرباي.) (يخرج

الثاني املشهد

چاني

چاني:

ت��ن��دب ال��ي��ت��ي��م��ة أن ح��رج ف��م��ا م��ض��ى ال��ذي زم��ان��ي أو ح��ظ��ي أأن��دب
أب ل��ي ول��م وال، ��ا أمٍّ ت��رك��ت وال أخ��ا غ��ادرت م��ا ال��ده��ر ص��روف ده��ت��ن��ي
أع��ج��ب ال��ن��اس درى ل��و ح��ال��ي أن ع��ل��ى ش��ق��ي��ة م��ث��ل��ي ال��ن��اس ف��ي وه��ل ع��ج��ب��ت
أت��ع��ذب ال��دج��ى ف��ي وح��دي وأس��ه��ر ك��ل��ه��ا ال��ع��ن��اص��ر ه��ذي ال��دج��ى ي��ري��ح
ت��ت��ل��ه��ب ال��ت��ي ك��أن��ف��اس��ي ع��ل��ي ب��ارًدا م��ر ال��ذي ال��ل��ي��ل ن��ف��س وم��ا
ي��ت��ج��ن��ب وم��ا ي��أت��ي م��ا ف��س��ي��ان ب��ام��رئ ح��ل إن ال��ه��م إال ه��و وم��ا

هذه من وقفت قد وكم الظالم هذا جنح تحت الهادئة الطبيعة هذه أحىل ما آه،
أحيانًا خطر عما أماه يا عفًوا آه، تحتها، الذي العمق يف وأتأمل السماء. نجوم أعد النافذة
مت الشاهق العلو هذا من بنفيس ألقيت إذا إنني قلت كم فإنني هنا، واقفة وأنا بايل يف
أو الرس عن قاله ما يف صادق هو وهل مرباي، يعود متى ترى عذابي. من واسرتحت
الطريق، عىل مركبة أرى إني هذا؟ ما رأسها) (ترفع ويسكبني ليعزيني ذلك يقول أنه
باب وفتح رجل، منها نزل لقد املنزل باب أمام وقفت لقد ها املكان، هذا إىل قادمة
هو هو، آه سواه، دون معه الثاني الحديقة مفتاح فإن ريشار هذا إلهي إلهي، الحديقة.
أختبئ ها السلم، صعد لقد ها السماء. أيتها خذيني األرض أيتها ابتلعيني أختبئ؟ أين

هنا.

املرسح.) يف مقعد عىل أو الطاولة عىل قبعتها وتكون غرفة يف (تختبئ
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الثالث املشهد

وراه خادم – ريشار

وهيئ نوًرا جامس يا أوِقد ساعة. بنصف إال وأرسته املركيز أتقدم لم أف، ريشار:
فال الثامنة الساعة اآلن صارت ساعة) يف (ينظر الستقبالهم الباب عىل وقف الشموع،
ومن منها اسرتحت لقد أف، كاله. إىل يصل وغًدا … دوفر إىل بها وصل تومسون أن شك
جزاء أحسن يستحق تومسون أن شك ال العظيم. الزواج بهذا السعادة ونلت دموعها،
هذه يف أفتش أن يجب ولكن جزاءه، أحسنت سفره من عاد فمتى يل خدمته صدق عىل
قبعة هذه ها (يفتش) ضيوفنا فرياه أثًرا فيها تركت لعلها فيها تقيم كانت التي القاعة
ولكن امرأة، آثار من شيئًا عندي يروا أن يجب ال فإنه التفتيش يف أحسنت لقد وغطاء،
يجدونها فإنهم ال، بإلقائها) (يهم النافذة من ألقيها مقفلة، الخزانة هذه أضعها؟ أين
هذه أضع أين الجبل، عىل أنوارهم ظهرت قد ها بها؟ أصنع ماذا إذًا الحديقة، يف غًدا

الغرفة. هذه يف أضعها امللعونة؟ القبعة

الباب.) فتح حني چاني فترصخ چاني إليها دخلت التي الغرفة (يفتح

آه. چاني:
هذا. من املرسح): إىل ويجرها الكواليس داخل ذراعها عىل (يقبض ريشار

تؤذيني. ال أن باهلل أستحلفك أنا، أنا چاني:
منك؟ تخلصت أنني حسبت كلما إيل يردك شيطان أي هنا، أنت هنا، أنت ريشار:

تكلمي. تكلمي هنا؟ إىل أعادك من
مرباي. مرباي، چاني:

رأس عىل ال رجل رأس عىل غضبي ألصب هو أين مرباي، دائًما مرباي! ريشار:
امرأة.

وعني. عنه فعفًوا لندن إىل سار قد چاني:
جرى؟ وماذا (يغضب): ريشار
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وحدة). (بخوف املركبة أوقف لقد چاني:
صدري. ينشق كاد فقد قويل وبعد، وبعد، ريشار:

تبارزا. ذلك وبعد چاني:
والنتيجة. ريشار:

تومسون. قتل مرباي چاني:
له. ويل ريشار:

عفًوا. عفًوا چاني:
اسمعي. چاني چاني، ريشار:
مركبة. صوت ها، ها، چاني:

وأرستها. بزوجتي قادمة وهي نعم ريشار:
إذًا. أنا من وأنا زوجتك! عظيم): (بغضب چاني

الشيطان أنت آمايل، كل ستبتلع التي الهاوية أنت الرشير، مالكي أنت أنت. ريشار:
جناية. ارتكاب إىل يدفعني الذي

إلهي. يا آه چاني:
سألتك فأبيت، بالطالق الرضا سألتك ألنني ذنبك بل ذنبي الذنب وليس ريشار:

تسافري. فلم إنكلرتا من السفر
تريد. ما بكل أرىض أرىض اآلن اآلن چاني:

الوقت. فات قد اآلن ريشار:
إذًا؟ تصنع فماذا وخوف): (بحرية چاني

صيل. وإنما أعلم ال ريشار:
تقول؟ ماذا ريشار ريشار، وذعر): (بهول چاني

فمها.) عىل يده ريشار فيضع الخارج من أقدام صوت (يسمع

امرأة ويجدون سيدخلون إنهم آه، أقدامهم؟ صوت تسمعني أال اسكتي، ريشار:
البلكون أو النافذة إىل چاني تذهب الباب، ويقفل (يذهب لهم؟ أقول فماذا عندي

وتنادي).
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إيل. إيل، املعونة، املعونة چاني:
املكان. هذا يف يجدوك ال أن دخولهم حني يجب اسمعي، ريشار:

ارحمني. ارحمني، ركبتيها): عىل (تجثو چاني
رحمتي. تنفع فلم كثري رحمتك ريشار:

يحملها ثم بيده فمها ريشار (فيسد … املعو … املعونة االستغاثة): (محاولة چاني
منه رأسها وتفلت چاني فتغافله البلكون نحو بها ويسري فمها ا سادٍّ وهو ذراعيه بني
ثم ذارعيه بني وهي فمها سد من ويتمكن ريشار (فيعود … املعو … املعونة وتصيح)

اللون). أصفر وهو يعود ثم النافذة من يقدمها
الباب). ويفتح (يذهب أف أف، ريشار:

الرابع املشهد

وهي ويلموري – الالدي العروس– ويلمور املس – سيلفا املركيز – ريشار
واألصدقاء. بعضاملعارف – املالية وزير – كارولني

مقفًال. كان بابك فإن ريشار السري أيها أزعجناك كنا إذا عفًوا املركيز:
يف املفتاح كان كيف أعلم ال وإنما … عيل الباب أقفل لم ال، وسهًال، أهًال ريشار:

الداخل.
يا متألم أنت هل لها) ريشار (ينحني ويلمور املس العروس): له (مقدًما املركيز

اللون. أصفر أراك فإني ريشار، سري
لكم. معد يشء فكل واجلسوا تفضلوا عريض. أمر هذا أصفر؟ أنا ريشار:

لديك فهل للعروس شاهًدا يكون بأن وريض الوزير، سعادة تفضل قد املركيز:
شاهدك؟

الزواج. صك عىل فلنوقع شهود، إىل حاجة يف لسنا ريشار:

يأخذه ثم عليه فتوقع ويلمور املس إىل قلًما ويعطي الصك املركيز (يخرج
عليه.) ليوقع القلم ريشار فيأخذ ريشار إىل ويدفعه منها
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ريشار؟ سري يا ترتجف ليدك ما املركيز:
ذلك. ترى أنت ولكنك ال ترتجف؟ يدي ريشار:

سيكتب التي املائدة جهة إىل ويلتفت الورقة فيأخذ بالتوقيع ريشار السري (يهم
إليه.) شاخًصا الباب يف واقًفا مرباي فريى عليها

الخامس املشهد

مرباي – املذكورون

ذا. أنا فها ريشار يا للزواج شاهد ينقصك يرتجف): وهو رسمية (بهيئة مرباي
كلمة. تلفظ أن إياك منخفض) (بصوت سواك رجل أم أنت لدي سواء ريشار:

الرجل؟ هذا يريد ماذا املركيز:
يل. التهديد اترك بل تهدد ال منخفض): (بصوت مرباي

رجل؟ يا تريد وماذا ريشار:
صوتك. اخفض مرباي:

هذا؟ تطلب حق بأي عاٍل): (بصوت ريشار
البلكون. إىل انظر مرباي:

صوتك. اخفض منخفض): (بصوت ريشار
بها. صنعت ما شاهدت لقد قاتل، يا مرباي:

وبعد؟ ريشار:
واحدة. بكلمة أصنع أن أقدر ماذا تعلم أنت مرباي:

تقولها. ال ولكنك ريشار:
وملاذا؟ مرباي:

لقلتها. يمنعك مانع هنالك يكن لم لو ألنه ريشار:
واحد. رشط عىل إال عنها أسكت ال ريشار مرباي:
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هو؟ وما ريشار:
لندن تهجر ثم العموم مجلس من وتستعفي الزواج، هذا عن تعدل أن مرباي:

ألبكي. وأنا لتندم أنت منفرد؛ مكان إىل معي وتذهب
ملا لواله إذ أمري كشف من يمنعك رسي مانع يوجد إنه لك قلت مرباي ريشار:

أخاف. ال فأنا ولذلك اآلن. إىل كشفه أخرت كنت
عليك؟ اقرتحته ما إذا أترفض مرباي:

أرفض. ريشار:
قطعيٍّا. رفًضا مرباي:

املركيز.) إىل ويناوله الصك عىل ريشار يوقع (هنا

املركيز. سيدي يا وقع ريشار:
إىل وعد قف املركيز): إىل الصك يدفع أن قبل ريشار ذراع عىل (قابًضا مرباي

الندم. يجدي ال حني ندمت وإال رشدك
إليه). الصك (يدفع سيدي يا ع وقِّ (للمركيز): ريشار

ديسيلفا. مركيز ديسيلفا، مركيز عاٍل): مرباي(بصوت
تريد؟ ما املركيز:

لنكتون؟ دار قرية أتذكر مرباي:
تقول؟ ماذا املركيز:

فتاة عىل تفتش وأنت القرية هذه إىل فيها وصلت التي الليلة تلك أتذكر مرباي:
مخطوفة؟

سيدي. يا الصمت الزم املركيز:
تلك يف وضعت أنها أتذكر أحرتمها. ألنني اسمها أذكر ال فإنني تخف ال مرباي:

غالًما؟ القرية
وبعد؟ املركيز:

كان ذلك ولكن يسرية برهة إال املركيز أيها الولد ذلك أبا تشاهد لم إنك مرباي:
إيل. انظر … تعرفه ألْن كاٍف
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هو؟ أأنت املركيز:
هو. أنا نعم مرباي:

…؟ إذًا فأنت املركيز:
يغمى ويلمور الالدي ترصخ (هنا ابني وهذا ريشار) إىل (مشريًا الجالد مرباي:

عليها).
أبي، تكون بأن يل فخر أي بل ذلك تثبت وكيف أبي؟ أنت عظيم): (بهياج ريشار
ال أنا كال آمايل؟ وتخيب أعمايل ملعاكسة وجهي يف يوم كل تقف أن األبوة دالئل من وهل

أعرفك. أن أريد وال رجل، يا أعرفك
فصار اآلن أما فقط األبيض لشعري االحرتام حق الشاب أيها عليك يل كان مرباي:
املتكرب الطامع لنكتون دار ريشار يا كربيائك من فاخفض أيًضا األبوة حق عليك يل

الطبيعي. حقي واحرتم
التي امللعونة املرأة تلك أين أمي فأين أبي كنت إذا ولكن شديد): (بغضب ريشار

ريشار). أمام وتجثو ويلمور الالدي (تهجم والدتي منذ هجرتني
تلعني. ال ريشار الالدي:

املرسح). يف عظيم (اضطراب أخي؟! ريشار العروس): (وهي ويلمور املس
الكواليس) إىل (متلفتًا زوجتك تكون كادت التي أختك وهي أمك، هذه نعم مرباي:

الحقيقية. زوجتك وهذه

والدم أبيض غطاء يف ملفوفة وهي چاني حاملني ثالثة أو رجالن (يدخل
اإلغماء.) تديل متدلية ورأسها ويداها منها يقطر

زوجته؟ الحارضين: أحد
متزوًجا؟ كان هل غريه:

أموت. إنني آه، املوت): سكرات (يف چاني
أحبك. فإنني أحي چاني، چاني، ريشار:

أتحبني، أنت؟ هذا ريشار، تقدر): فلم الجلوس وتحاول عينها (تفتح چاني
الجديدة؟ وزوجتك
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زوجتي. ال أختي هذه ريشار:
كيف؟ چاني:

غريك. زوجة من يل وليس أختي أختي، ريشار:
أمي. يا آه أهيل. إىل ذاهبة فإني أنا أما أهلك، وجدت لك هنيئًا آه، چاني:

يل؟ تغفرين هل چاني، ريشار:
تحبني. رصت أنك أصحيح أوًال، يل قل آه چاني:

شك. بدون ريشار:
وتموت). (تضطرب حبيبي يا لك هللا غفر راضية، مسرتيحة أموت إذًا چاني:

النساء. وطاعة الزوجني حب فليكن هكذا الحارضين: أحد
الشعب. حرية عىل تسهر خفية عنٌي ألنا الوزير:

چاني) جثة إىل (مشريًا السبيل هذا يف تسقط قد ولكن اللسان: فصيح رجل
القلوب. لها تتصدع ضحايا
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