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حقيقداندريا
الت
غرفةقاضي
فتعليه
بيريكاديشغل كلالجدار ،وقدص
فة رف ك
يوجدفيصدرالغر
يئةباألوراق.
يفترضأنها مل
علبخضراء
فات ،وهناكفيالصدروقربه على جدار
تعلو طاولة المكتب أكوام مل
ين أكوام أخرى.
اليم
يوجد أمام طاولة المكتب مقع ٌد من الجلد خاصبالقاضي،فضالً عن
سي قديمة.
كرا
فةالكبيرة رث ة وباهتة.فيالجداراليمينييوجدالبابالعام.
الغر
فذة
فذة واسعة مقس مة من زجاجقديم.يوجد أمامالنا
علىاليسار هناك نا
فصا ً كبيراً .و هناكعلى طرفاليسارباب
شكل إطارلوحة عاليةيسندق
في.
مخ
فه ويحمل
يدخلالقاضي داندريا منالبابالعام و هويحملقبعته ومعط
فص الكبيرعلى
قليل،يتجهنحوالق
فصا ًبحجمقبضةاليد أو أكبرب
أيضا ًق
فصالصغير ويمرر منه طائر الحسون
فتحبابالق
فتحبابهثمي
اإلطار وي
بير.
ص الك
ف
إلى الق
داندريا - :هيا ،ادخل! عجل أي ها الكسول! أوه! وأخيراً...الزم الصمت
اآلن ،مثل العادة ،ودعني أدير العدالة بين هؤالء الرجالالصغار
سين.
ي الشر
المساك ن
فه ويعلقه معالقبعةعلىالمشجب.
يخلع معط
يجلسإلىالطاولة،يتناول ملفالقضي ةالتييجب أنيحققفي ها،ي هزه
ينفخ:
صبر في الهواءثم
بنفاذ
 -أي هاالرجلالمبارك!
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فكيرثمي هز جرس اليدفيخرج من الباب
يتوقف لبر هة مستغرقا ًفي الت
العامالبواب مارانكا.
فارس!
مارانكا - :أمرك أي هاالسيدال
فرن القريبة ،إلىبيت
داندريا - :اسمع يامارانكا ،اذ هب إلى حارة ال
كياركيارو.
فظ اسمه حبا ً
مارانكا( - :يتراجع إلىالوراء و هويقومبحركةتعوذ )1التل
فارس!
باهلل أي هاالسيدال
فى!
ندريا( - :يضرببقبضتهعلى الطاولة وقد استشاط غضباً)باهلل ك
دا
إني أمنعك من أنتستعرض أمامي كل هذه الوحشي ة ضد رجل مسكين.
أقول هالمرة واحدةفقطوإلى األبد.
فارس.قلت ماقلت ألن هفيصالحك أيضاً!
فواً أي ها السيدال
مارانكا - :ع
ندريا - :أه ،مرة أخرى؟
دا
صن فيبيت...هذا الـ ...هذا
تريدني أن أ ع
أزي فيالكالم .ماذا
مارانكا- :لن د
بيل؟
الرجلالن
كل مه ،و أحضره إلى هنافي
ندريا- :قلله إنقاضيالتحقيقيريد أني
دا
الحال.
فارس .هل من أوامر أخرى؟
مارانكا - :حاالً ،حسناً ،أي هاالسيدال
ندريا - :الشيء آخر ،اذ هب.
دا
فتوحا ً أمام ثالثة زمالء قضاة يدخلون
يخرج مارانكا ويترك الباب م
بعباءات هم وقبعات هم على رؤوس هم ويتبادلون التحي ة مع داندرياثميذهبون
فص.
جميعا ًلمشا هدةالحسونفيالق
القاضي األول - :إيه ،ماذايقول هذا السيد الحسون؟
فضولب هذا الحسون الذيتأتيبه
قاضيالثاني - :التعلم أنكتثير ال
ال
معك؟
بلدتنعتكباسمالقاضيالحسون
قاضي الثالث -:كلال
ال
فص الصغيرالذيتنقلهبه؟
القاضي األول - :أين هو ،أين هوالق
الصغير من على الطاولةالتياقترب
قفص
قاضيالثاني(- :يأخذ ال
ال
من ها) هذا هو! انظروا أي هاالسادة :أشياءصبياني ة! رجل جاد...
نون أ ّ
مازال كثير من االيطاليينيقومون حتى اليومببعض حركات التعوّ ذ عندسماع أو مشا هدة أمريظ ّ
ن هيجلب النحس .ومن هذه
ي ة.
الحركات م ّد السبّابة والخنصربحركةت هديدفي ال هواء ،أو إمساك الرجالبقبضة اليد علىثياب هم التيتغطي أعضائ هم التناسل ّ
1
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فص؟ وأنتم إذن ،وعلى هذه
داندريا - :آه ،أنا ،أشياء صبياني ة ،عن هذاالق
يئة!
اله
عباءة!
حترم ال
فلن
قاضي الثالث -:هه  ،هه،
ال
2
فةالسري ة"  .عندماكنت
فى مزاحاً ،إننا اآلنفي"الغر
ندريا - :هيابنا ،ك
دا
فاقيلعبة"المحكمة" .كان أحدنايقومبدورالمت هم،
صبيا ً كنتألعب مع ر
واآلخر رئيسالمحكمة ،وآخرونقضاة ،ومحامون ...البد أنكملعبتم أنتم
أيضا ً هذهاللعبة .أؤكدلكم أننا كنا أكثر جدية وقت ها!
فعل!
القاضي األول- :بال
قاضي الثاني - :وكانتاللعبةتنت هي دائما ًبالتضارب!
ال
بهته) ها كم مثا ٌل :ندب ةٌ من
الثالث(-:يشيرإلىندبةقديم ةعلى ج
قاضي
ال
فاع عندما كنت أقومبتمثيل دور نائب
حجر رماه علي محامي الد
أثر
ٍ
المدعيالعام!
في ها
داندريا - :أجمل مافي األمر كانتتلكالعباءةالتي كنا نتبا هىب ها،
كانتتتجلىالعظمةالتي كانتتسربلنا ونحن صغارفي داخل ها .أما اآلن
فالعكس صحيح :أصبحنا كباراًوالعباءة هي لعبة أيام كنا صغاراً .وربما
دتي،
نحتاج لشجاعة كبيرة حتى نتمكن من أخذ هابعين الجد! هاكميا سا
(يأخذ من على الطاولة ملف قضي ة كياركيارو) ،علي اآلن أن أحققفي
هذهالقضي ة .الشيء أشدظلما ً من هذهالقضي ةالجائرة ألن هاتشتملعلى
أشرسظلميتخبط إنسان مسكينفيه ،و هويحاولالتمردعليه دونما أمل
شتكيعليه!فأراد أن
في النجاح.توجد هنا ضحي ة ،شخص اليجد مني
يشتكي من اثنينفي هذهالقضي ة  ،من أول اثنين وقع علي همانظره.فأجل
وتضعهفي جانبالخطأ،
ادتي ،أجل:علىالعدالة أنتلقياللومعليه،
ياس
فرة ،وذلك لتؤكد وبكل شراسة الظلم الذي وقع ذلك
الخطأ ،الخطأبال مغ
اإلنسانالمسكينضحي ةله.
القاضي األول- :لكن ما هي هذهالقضي ة؟
روزاريكياركيارو.
ندريا- :القضي ةالتيرفع ها و
دا
ثلمافعل مارانكا
ما إن ذكر االسم حتىتراجعالقضاةإلىالوراء وقاموا م
فزعبل وصاحوا:
بإشاراتالتعوذ وبحركاتتنم عنال
فةالرحمة"وذلكفي إشارةإلى مكان اليسمع منه أح ٌدشيئاً ،وكان
في غر
يا ً "
فّ
"In camera caritatis" 2تعبير التينيّيعني حر
التعبيريشيرفيالقرونالوسطى إلى مكان ممارسةالسلطةبرحمةبعيداً عن امالءاتالقانون .ويستعمل التعبير أيضا ً
نفيهفيالعلن.
عندمايق ّر المذنببذنبهفيالس ّر وي
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الثالثة معاً- :بالعذراءالمقدسة!إلمسالحديد !3هالسكت؟
لمسكين!
ندريا - :هاكم ،أرأيتم؟فكيفلكم أنتحققواالعدالة لهذاالرجل ا
دا
القاضي األول - :عن أي عدالةتتحدث! إن ه مجنون!
عيس!
بائست
ندريا- :بل
دا
فو منك،يبقى مجنوناً!لقد
قاضيالثاني- :قديكونبائسا ًتعيسا ًلكن ه،والع
ال
تشهيرضدابنالعمدة وال أقل منذلك ،كذلك –
أقام دعوى
تسيو
ندريا –ضدالمستشارفا
دا
الثالث- :تشهير أيضاً؟
قاضي
ال
القاضي األول - :طبعاً ،هلف همت؟ يقول ألن هفاجأ هم و هم يقومون
بإشاراتالتعوذ عند مروره أمام هم.
قاضيالثاني - :لكن أيتشهير وتشهير ،إذا كان صيتهقد ذاعفي كل
ال
شته بعينالنحس؟
بلدفا ر
أنحاء ال
داندريا – وإذا كانبوسع مئاتالش هود أنيأتواإلىالمحكمةليقسموا أن ه
أظ هرفي مناسبات كثيرة عالماتتؤكد أن هعلىعلمب هذاالصيت خاص ة
فاً.
عندمايثورعلى األمر ويحتج عليه احتجاجا ً عني
فسك!
القاضي األول - :هلترى؟ إنكتؤكد األمربن
لضمير مرتاح أنيدينبت همة التشهير ابن
قاضيالثاني- :كيفيمكن
ال
العمدةوالمستشارفاتسيو ألن ه ماقاماعلى مرأى منهبحركةاليدالتييريد
الجميأن يقوم ب ها عن طيب خاطر?
ع
قبل الجميع؟
ندريا – وأنتم
دا
الثالثة معاً - :التعلم أن ه أمرفظيع؟نجانا هللا منه وأنقذنا!
داندريا –ثم إنكمتُد هشونيا أصدقائي ألني أجيء معيبالحسون...خاص ة
وأنكمتعلمون أني أحمله ألنيبقيتلوحدي منذسنة .كان هذا حسون أمي،
فصال عنه ألن هبالنسبةلي ذكرى حي ة
و هويذكرنيب ها :إني ال أستطيع االن
فيره ،وأن ه يجيبني .أنا ال
قلدتص
فر أل
كل مه وأص
عن ها .أالترون أني أ
أعرف ماذا أقول له،لكن هيجيبني و هذا دليلعلى أن هيدرك شيئا ً مافيما
كل منابأشعار
ثلناتماماً ،نظن أن الطبيعةت
ثلنايا أصدقائي م
فعله .إن ه م
أ
بيعة التعلم على األرجحبمجرد
بينما الط
لسماء
أز ه ارها أوبنجوم ا
وجودنا.

3
يقالفي إيطاليا "المس حديداً" أوشيئا ً مصنوعا ً من الحديدللتطيّر والتعوّ ذ منسوء الطالع ،ويقالفيبلدان أخرى "انقر على
الخشب" لدرءالحسد.
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ستكون
وسترى كم
الفلسفة
تابع ياعزيزيبهذه
تابع
القاضي األول- :
النهايةسعيدة!
يسمعقرععلى البابالعام ويطل مارانكابعدقليلبرأسه.
مارانكا - :مسموح؟
ندريا - :ادخليا مارانكا.
دا
فارس.تركت خبراًلدى
مارانكا- :لميكن موجوداًفيالبيت أي ها السيدال
بناتهبأنيرسلوهإلى هنا عندمايصل :على كل جاءت معي ابنته
إحدى
الصغرى روزينيالً .إذاسمحسيادتكمباستقبال ها...
كلم معه!
ندريا - :ال ،إني أريد أنأت
دا
فارس وال أدريبأي
مارانكا- :تقول إن هاتريد أنتتوجهإليك أي هاالسيدال
فة جداً.
توسل .إن ها خائ
القاضي األول - :إنناسنذ هب ،وداعا ًيا داندريا!
تبادلتحيات،ثميخرجالقضاةالثالثة.
ندريا - :أدخلوها.
دا
فارس.
مارانكا - :حاالً أي هاالسيدال
يخرج هو أيضاً.
روزينيالفتاةفي السنة السادس عشرة من عمر ها،ترتدي مالبسفقيرة
لكنبنوع من األناقة،تطلبرأس ها من الباب العامفال يظهر إال وج ه ها
في األسود.
تحتالشالالصو
روزينيال - :مسموح؟
ندريا - :ادخلي ،ادخلي.
دا
روزينيال - :خادمة لسيادتك.يايسوع ،أي ها السيد القاضي ،هل استدعيت
فت الدماءفي
سيادتكأبي؟ ما األمر أي ها السيد القاضي؟ لماذا؟ لقد ج
عروقنا من الخوف!
ندريا - :اهدئي!لِم الخوف؟
دا
روزينيال - :ألننانحنلمنتعاملالبت ة معالقضاء!
بهذالشكل؟
قضاء ا
فكم ال
ندريا- :وهل يخي
دا
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فتفي عروقنا! األشرار هم
روزينيال - :أجلياسيدي .أكرر أن الدماء ج
قضاء يا صاحب السعادة .أما نحنفلسنا إال أربع
يتعاملون مع ال
الذين
بائسين،فماذايحلبنا إذاتوج ه حتىالقضاءضدنا...
مساكين
ندريا - :من أخبركب هذا؟ ا هدئي .إنالقضاء اليتوج هضدكم.
دا
لما استدعيتأبيإذن ياصاحبالسعادة؟
روزينيال - :ذا
فسه.
ندريا - :ألنأباكيريد أنيعارضالقضاءبن
دا
روزينيال- :أبي؟ ماذاتقول؟
افي .أالترين أني أبتسم..وكيف؟ أالتعلمين أن أباكقدم
ندريا - :التخ
دا
تسيو؟
والمستشارفا
دعوىضدابنالعمدة
روزينيال- :أبي؟أبداًياسيدي! النعلمشيئا ً من هذا! هلقدمأبي دعوى؟
فات!
ندريا - :و هذه هي المل
دا
روزينيال - :يا إلهي! يا إلهي! التعره انتبا ها ً أي ها السيد القاضي! إن ه
بي منذ ش هر كالمجنون! منذسنة و هو اليعمل ،هل
بح أ
المجنون ،أص
ك
فه الجميع،يبعده الجميع
تعلم؟ ألن هم طردوه ووضعوه وسط الشارع،يعن
عن هم كأن ه مصاببالطاعون! آه! هلقدم دعوى؟ هلقدم دعوى ضدابن
العمدة؟ إن ه مجنون ،مجنون! إن هذه الحرب المشينة التي شن ها الجميع
قله! أرجوك أي ها السيد
عليه و هذا الصيت الذي ألصقوهبه أثرتفي ع
قاضي أنتجعلهيسحب هذهالدعوى! اجعلهيسحبها!
ال
داندريا - :هذا ما أسعىإلي ها أيت هاالحلوة!ول هذاالسبب استدعيته ،وأرجو
فلحفي ذلك،لكنكتعلمين أن ه من األس هلعلىالمرء أنيصنع شراً
أن أ
من أنيصنع خيراً.
سيادتك؟
سبةل
بالن
روزينيال- :كيف ياصاحبالسعادة! حتى
للجميع صنعه ومن
ندريا - :حتىبالنسبة لي .ألن الشرياحلوةيمكن
دا
صنع إال لمن هوبحاجةإليه.
قبلالجميع ،أماالخيرفالي
روزينيال - :و هلتعتقد أنأبي اليحتاجإليه؟
ندريا - :أعتقد ذلك ،أعتقد ذلك .لكن هذه الحاجة لعمل الخيريجلبيا
دا
فادة صعبة
فس التينريد أننحسنإلي ها وبشكلتصبح اإل
بنيتي عداوة األن
ف همين؟
جداً .هلت
فلميبقلنا
فعل كلشيءياسيدي!
ف هم.لكن ا
روزينيال - :الياسيدي،لم أ
لب دل خير وال الم.
في هذا ا
بلد؟
يمكنكمترك هذا ال
ندريا - :أو ال
دا
روزينيال - :إلى أين؟ إيه إنك التعرفيا سيدي كيفتسير األمور! إن
بنا .اليُنتزع البت ة ،وال حتىبالسكين .آه لو
ينما ذ ه
حقنا أ
صيتيال
ذلك ال
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فسه
ترى كيف أصبحأبي!لقد أطاللحيتهفصار كالبومة..كما أن هفصلبن
يا صاحب السعادة وخاطبذة ستخيف كل الناس عندمايرتدي ها،بل إن ها
ستجعلالكالبت هرببعيداً عنه!
ندريا- :ولماذا؟
دا
روزينيال - :هوالذييعرفالسبب! كأن ه جن ،كماقلتلك! اجعله ،اجعله
يسحب الدعوى ،رجاء!
يسمعقر ٌ
ععلى البابالعام من جديد.
فضل.
ندريا - :منعلى الباب؟ت
دا
فارس! ماذا...ماذا يجب أن
مارانكا( - :و هو يرتجف) ها هو ،سيدي ال
أفعل.
روزينيال- :أبي؟
نتفضواقفة.
ت
هن ياصاحبالسعادة ،أرجوك!
تتركهيراني ا
ياإلهي!ال
ندريا- :لماذا؟ ما ألمر؟ هلسيأكلك إذا وجدك هنا؟
دا
في؟
ن أخت
بيت.أي
يريدلنا أننخرج من ال
روزينيال - :الياسيدي.لكن ه ال
افي.
ندريا - :هاكالتخ
دا
فيفي جداراليسار.
فتحالبابالمخ
ي
اخرجي من هنا،ثم دوري عبرالممر وتجدينالمخرج.
روزينيال - :طبعا ًياسيدي .أوصيسيادتك!في خدمتك.
سلل عبر الباباليساري.
تت
يغلقهداندريا ورا ءها.
ندريا - :أدخلوه.
دا
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أكثر
فتح الباب العامفتحة واسعة كييتمكن من التنحيب
مارانكا( - :ي
مايمكن)تقدم،تقدم ،ادخل..
وما إنيدخل كياركيارو حتىي هرببسرعة.
لمنظرتظهرهفي صورة عي ِن
تصنع روزاريو كياركيارو سحن ةًبديعة ا
س.
نح ٍ
فهنظارة
فةبشعر أجعد ووضععلى أن
نمتفوقتجويف وجنتيهلحي ةٌ كثي
فاضةتت هدل من
مؤطرةبالعظمتعطيه منظرالبوم ،وارتدىبذةبراقةفض
كل األطراف وحملفييدهقصبةعلي ها مقبض مصنوع منقرن حيواني.
يدخل على وقع نشيد جنائزي ويضرب األرضبقصبته مع كل خطوة
قاضي.
ويمثل أمام ال
فضبعنف منشدةالحنق والغيظ ،ويرمي أوراقالقضي ة)
ندريا( - :ينت
دا
هيابنا! ما هذهالقص ة! أالتخجل!
فراء
فاضة القاضي ،يصك أسنانه الص
كياركيارو - :ال يتأثر البت ةبانت
فض) هل هذايعني أنك التصدق؟
ويقولبصوت منخ
ركيارو!
ندريا- :قلتلك هيابنا!لنتركالمزاح جانباً ،هياياعزيزيكيا
دا
اجلس ،اجلس هنا.
فه
يقتربمنه ويحاول أنيضعيده علىكت
فض) التقترب مني! احذر!
كياركيارو( - :يبتعد حاالًالىالوراء و هوينت
عينيك؟
فقد بصر
هلتريد أنت
ندريا( - :يحدقفيهببرودة ويقول)تابع..عندماترى من المناسب...لقد
دا
يتك لصالحك.يوجد هناك كرسي :اجلس.
استدع
كياركيارو( - :يأخذالكرسي ويجلس وينظرإلىالقاضيثميبدأبدحرجة
يلة)لصالحي؟تقول
القصبةعلىفخذيه كأن ها شوبك وي هز رأسهلمدة طو
لصالحي..لديكالشجاعةلتقول إن هلصالحي! و هل أنتتتصور أي هاالسيد
هو بصالحي عند ماتقولإنك التصدق عينالنحس؟
فعل ما
القاضي أنكت
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ندريا( - :يجلس هو أيضاً) هلتريد مني أن أقول إني أصدق ذلك؟
دا
يقبلالمزاح) الياسيدي!يجبعليك
كياركيارو(- :بحزموبلهجة من ال
أنتصدق األمربحق،بـ..حـ..ـق! ليس هذا وحسببليجب أنتبر هن
على هذا وأنتتحققفيالقضي ة.
فعل.
ندريا - :آه،انظر  :هذاصعببال
دا
كياركيارو( - :ين هض وي همبالتحرك)سأذ هب إذن.
ندريا - :إيه ،هيا! اجلس!قلتلك أالتثير مشاكل!
دا
كياركيارو - :أنا؟ مشاكل؟ ال تقحمني في ها ،أو أنك ستخوض
فسكتعوذاً.4
فسك،المسن
تجربة...المسن
ندريا - :إنيلنألمسشيئاً.
دا
فسك! أالتعلمبأني ر هيب؟
تلمسن
كياركيارو- :قلتلكبأن
ركيارو! التثرغضبي .اجلس ولنحاول أن
ياكيا
فى
داندريا(- :بحزم) ك
فأ
فا هم .لقد استدعيتك ألبر هن لكعلى أن هذه الطريق التقودكإلى مر
نت
آمن.
كياركيارو - :إني محصورياسيديالقاضيفي حارة ضيقة والأستطيع
فأ؟
كلم وعن أي مر
الحراك.فعن أي طريقتت
ندريا - :عن الطريق التي أرى أنكتسير علي ها وطريق القضي ة التي
دا
تلك هما هكذا.
فو،لكن هذهالطريق و
فعت ها.الع
ر
يصالببينسبابتييديهليشيرإلى أنالطريقينيظ هرانله متناقضين.
كياركيارو - :الياسيدي .هذامايبدو لك.
اثنين
داندريا - :كيف ال؟يبدو من القضي ة أنكتت همبالتشهيرشخصين
ألن هما يقوالن إنك عين نحس ،واآلنتحضر أمامي على هذه الهيئة
وبصورة عينالنحس،بل وإنكتطلب مني أن أصدقتنحيسك هذا.
كياركيارو - :أجلياسيدي.تماماً.
يبدولك أنت أيضا ً أنفي األمرتناقضاً؟
ندريا - :أ ال
دا
ف هم
كياركيارو - :هناك أمر آخريبدولي أي هاالسيدالقاضي .هو أنكلمت
شيئاً!
تابع،تابعيا عزيزي كياركيارو!لرب ما كانت حقيقة مقدسة هذه
داندريا- :
ف همشيئاً.
التيتدعي .أرجو أنتتكرم وتشرحليلماذاترى أنيلم أ
4
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ف هم شيئا ً
اركيارو - :سأخدمكفي الحال .ولن أبر هن على أنك لمت
كي
تلمسلمساليد أيضا ًبأنك عدولي.
وحسب،بلسأجعلك
ندريا- :أنا؟
دا
كياركيارو - :أنت .أجل أنتيا سيدي.قللي :هلتعلم أم أنك التعلم أن
لوريكيو؟
ية المحامي
ابنالعمدة طلب رعا
ندريا- :أعلمذلك.
دا
فسي ذهبت
كياركيارو - :و هلتعلم أني أنا ،أنا روازيو كياركيارو ،أنابن
يكيو ألعطيه كلبرا هينالقضي ة :أخبرتهبأني منذ سنة
لعند المحاميلور
5
كاملة وأنا أشا هد الجميع يجاب هونني عندما أمر أمام همبإشارة القرون
وغيرذلك من حركاتالتعوذالالئقة وغيرالالئقة،6بل إني أعطيته أيضا ً
تتـ ـ
أي هاالسيدالقاضيبرا هين موثقة وش هادات التتكرر ،هلتسمع ،ال-
كـ  -رر ،عن كل األمور المرعبة التييقوم علي هايقينا ً –يـ -ـقيـ  -نا ً
يتيكعيننحس؟
ص
داندريا - :أنت؟ كيف؟ هلتعني أنك ذهبت وقد متالبرا هين إلى محامي
خصمك؟
وريكيو ،أجل ياسيدي.
كياركيارو- :إلى ل
داندريا(- :امتقع و جههأكثر من ذيقبل) إيه...أعترفلكبأني أفهم اآلن
ف همفيالسابق.
أقل مما كنت أ
ف همأبداً!
السابق؟بل إنك الت
كياركيارو - :أقل من
تدينك إلى محاميالخصم،
تي
بالبراهين ال
العفو...لقد ذهبت
ندريا- :
دا
فلماذاقد مت إذنتلك
لماذا؟لتؤكدبما اليقبلالشكبراءة ذانك الخصمين؟
الدعوى؟
فعلي على أنك أي ها السيد
كياركيارو - :في هذا السؤاليكمن البر هان ال
ف همشيئاً!لقد أقمتالدعوى ألني أريدالحصول على اعتراف
القاضي الت
ف هم؟ إني أريد أنيتم
رسميبقوتيالنحسي ة .هل مازلت غيرقادرعلىال
فظيعة هذه ،آلن ها هي اآلن رأس ماليالوحيد أي ها
االعتراف رسميا ًبقوتيال
السيدالقاضي!
ياركيارو
كياركياروالمسكين!يا ك
فعل وي همبمعانقته) آهيال
ندريا( - :ين
دا
المسكين! فهمت اآلن يا عزيزي! يا ل هذا الرأسمال أي ها المسكين
فعلبه؟
كيارو ،وماذات
كيار
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فعلبه؟ أخبرني أي ها السيد
فعلبه؟بل كيف ماذا أ
كياركيارو - :ماذا أ
قاضي ألميكنعليك قبل أنتمارس مهنة ال
ال
قضاء – ولو أنكتمارس ها
بطريقةسيئة – أنتحصلعلىش هادة جامعي ة؟
ندريا - :إيه ،أجل ،الش هادةالجامعي ة...
دا
كياركيارو - :إذنفإني أريد أنا أيضا الحصول على رخصة .رخصة
تنحيس .علي ها كل الطوابع واألختام المطلوبة .طوابع وأختام رسمي ة.
سلطةالقضائي ة.
ُمنحِّسٌ مرخصٌ منقبلال
فعلبها؟
داندريا- :وبعد ها؟ ذاما ست
فعل؟ سأطبع ها على
فعلب ها؟ هل أنت معتوهٌبال
كياركيارو - :ماذا سأ
تكون
ليل؟ الرخصة! الرخصة! الرخصة! س
بطاقات الزيارة! هل هذا ق
ئلةفقير .كنت أعمل بشرف
م هنتي أي ها السيد القاضي! إني أبو عا
وإخالص ،لكن هم طردوني وألقوا بيفي وسط الشارع ألني أنحس
السرير منذثالث
لمشلولة،على
لشارعأناوزوجتي ا
آلخرين!فيوسط ا
سنوات! ومع صبيتينت مزقانقلبك ألما ً إن رأيت هما أي ها السيد القاضي.
ف هم؟ و هلتعلم
يلتانكلتا هما،لكن أحداً الينظرإلي هما ألن هماابنتي ،هلت
جم
بني عنفمهوأفواه
خبز الذييقطعه ا
كيفنعيش اآلن نحناألربعة؟بال
فالهالثالثة!ف هلتعتقد أنبوسعابنيالمسكين أنيقوم من أجلي
ئلته وأط
عا
يلة أخرى؟لميبقلي إذن أي هاالسيدالقاضي إال أن
ب هذه التضحيةلمدة طو
أعملبم هنةال ُمنحِّس!
بح؟
ستر
ندريا - :وماذا
دا
كياركيارو - :ماذاسأربح؟سأشرحلك.بدأتبارتداء هذهالبذةللتنكر على
يني
هذهالهيئة.سأُرعب اآلخرين! هذهاللحية ...هذه النظارات..وماإنتعط
تلكالرخصة حتى أدخلفيالمعمعة!قدتسألني وكيف؟ إنكتسألني–
أنت
أكرر – ألنك عدولي!
ندريا - :أنا؟ كيفتظن هذا؟
دا
كياركيارو - :أجليا سيدي ،أنتبالذات! ألنكتصرعلى عدمالتصديق
بقوتي! لكن اآلخرين لحسن الحظ يصدقوني ،هلتعلم ذلك؟ هذا هو
في أن أمثُل هناك،وليس
بلدتنا!يك
حظي! هناك كثير منبيوتاتالقمارفي
فعل شيئاً .ستجد أن صاحب الدار والالعبين سيدسون النقود
علي أن أ
خلسةفييدي كي ال أقف إلى جانبهمولكي أرحل عنهم! سأحوم مثل
تلك
الذبابالكبير حول كلالمصانع ،وسأقفقرب هذهالدكان مرة وقرب
الدكان مرة أخرى .هل يوجد هناك صائغ مجو هرات؟ سأنغرس أمام
واج هةذلكالصائغ (يمثلذلك) وأنظرإلىالناسشزراً (يمثلذلك)فمن
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لصائغ أو منالنظرإلى وا جهة
بالشراء من محل ذلك ا
سيرضىبعدها
محل ه؟ البد أنيخرج صاحب المحل حين ها ليضعفييدي خمس ليرات
فسه
يبعدنيب ها عن محل ه ويطلب مني أن أقف حارسا أمام دكان منا
فرض ها من اآلنفصاعد
ف هم؟ستكون نوعا ً منالضرائب أ
وغريمه .هلت
وأطلب سدادها!
بة الجهل!
ندريا- :ضري
دا
كياركيارو - :الجهل؟ ال،يا عزيزي!بل ضريبة الصح ة! ألني را ُ
كمت
فةبحيث أجزم
كثيراً منالمرارة وكثيراً منالحقدعلى هذهالبشري ةالمقر
في ل هدم
عن حق أي ها السيد القاضي،بأن لديفي هاتين العينين قوةًتك
نفسك! أالترى
فسك،باهلل المس
ينةبكامل ها وعنبكرةأبيها!فالمس ن
مد
أنك استحلت مجردتمثال منملح!
ليه.
فيبدو كاألبله وهوينظر إ
يشعر داندريابرأفةعميقة
كياركيارو - :ان هض! قم وحققفي هذه القضية التي ستدخل التاريخ
واعمل علىتبرئة المت ه ْمينبسبب انعدام الجرم ،و هذايعنيبالنسبة لي
فا ً رسميا ًبم هنتيالنحسي ة!
اعترا
ندريا(- :ينهض)الرخصة؟
دا
بته)الرخصة،
بقص
نتصببصورة مضحكة و هويضرب
كياركيارو( - :ي
نعمياسيدي!
فتح شيئا ًفشيئا ً كما لو أن الريح
فذةتن
لمينته من كالمه عندمابدأت النا
فصفيقع هذا محدثا ً ضجيجا ً
تدفع ها،ثميضرب مصراع هااللوحة والق
كبيراً.
داندريا( - :يصرخثميركض) آه،ياال هي!الحسون!الحسون! آهياالهي!
لقد مات..لقد مات..الذكرىالوحيدةالتيتبقتلي من أمي..مات..مات...
فتحالبابالعام ويسرعالقضاةالثالثة ومارانكالكن هم
عندسماعالصراخي
يحجمون من الخوفعنديةرؤكياركيارو.
الجميع - :ماذا حدث؟
فذة..الحسون...
ندريا- :الرياح...النا
دا
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فذة! هذا من صنعي! لم
كياركيارو( - :بصيحة انتصار) أي رياح! أي نا
يكن يرغبفي التصديقفقد مت له البر هان! أنا! أنا! وكما مات ذلك
فزع)فإنكمستموتون
الحسون (يبتعدالجميع عنه وقد اضطربوا منشدةال
تلو اآلخر!
جميعا ًالواحد
الجميع( - :يحتجون ،يشتمون ،يتوسلون جماعة) على روحك!ليقطع
ئلة!
لسانك!ساعدناياال هي! إنيأبو عا
فعوا
كياركيارو( - :يمد يديهبتعجرف) إذنتعالوا إلى هنا! حاالً! واد
الضريبة!كلكم!
القضاةالالثة( - :ي همونبإخراجالنقود من جيوب هم) أجل! حاالً! ها هي!
على أنتذ هب! حباباهلل!
(يلتفتنحوالقاضي داندريا مز هواً ،ويده مازالت ممدودة)
كياركيارو- :
هل رأيت؟ و هذا قبل أن أحصل على الرخصة! حققفي القضي ة! إني
غني! إني غني!
ستارة
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