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 البوهيميين

  .’في علّّّّّّّّّّّّّّّية البوهيميين األربع: الفصل األول

حتى يشعرا بالـدفء يحرقـان      . فذةالنا يرسم بينما رودولفو يحملق من       للوشمار  

كولين، الفيلسوف يدخل وهو يرتجف وكان      . مخطوطة الدراما التي كتبها رودولفو    

موسيقي المجموعـة يعـود     شونارد،  . مستاء أنه ال يحظى ببعض الكتب ليحرقها      

 والسجائر والمال، ويفسر مصدر الثروة التي نزلت عليه، بالطعام والحطب والخمر

رفاقه ال يبالون بحكايته وأخذوا بالتهـام الطعـام         . وهي وظيفة عند نبيل إنكليزي    

شونارد يقاطعهم ويأخذ الطعام من أمامهم ويقول بأنه سيحتفل بحظه          . الذي جاء به  

  .اء بمقهى موماسالحسن في العش

يتوددون .   بينما كانوا يحتسون الخمر، يدخل صاحب السكن ليجمع منهم اإليجار         

إليه بالخمر حتى يسكر ويقص عليهم مغامراته الغرامية، ولكن حين يـذكر أنـه              

متزوج يرمونه من الغرفة ـ بدون أن يعطوه اإليجار ـ باستياء كوميـدي مـن     

  .التينيموه فيما بينهم للعبث في الحي الجار قسوالمال الذي وفروه لإلي. أخالقه

وحيدا لينهي مقاال كان بين يديـه ويعـد           يخرج الجميع عدا رودولفو الذي يبقى       

يسمع طرقا على الباب، وتدخل ميمي وهي خياطـة         . رفاقه أنه سيلحق بهم سريعا    

لقد انطفأت الشمعة في يدها بعـد صـعود         . شابة تسكن في غرفة أخرى من البناء      

تشكره على ذلك ولكنها تعود بعد لحظة       . الدرج وتطلب من رودولفو أن يشعلها لها      

الشمعتان انطفأتا وهما يبحثان عـن المفتـاح فـي          . لتقول بأنها قد فقدت مفتاحها      

رودولفو الذي كان راغبا في بقاء ميمي عنده، يجد المفتاح ويـضعه فـي              . الظالم

مـا هـذه اليـد البـاردة     "  :يان معـا جيبه، متظاهرا بالبراءة، يمسك بيدها ويغن

 يتحدث كل منهما عن خلفيته ."نعم يدعونني ميمي ألنني صغيرة"  : و."الصغيرة؟

يناديه الرفاق الذين ينتظرونه عند البوابة، وحين كان على وشك إخبارهم           . العائلية

يغنيان وهما يغادران عن    . عن رغبته بالبقاء في المنزل، تقترح ميمي أن تصحبه        

  ."آه أيتها الصبية اللطيفة" :ما الوليدحبه
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  .في الحي الالتيني: الفصل الثاني

برتقال، وتمور، " : عظيم متجمعون حول باعة يعلنون عن بضاعتهم منجمهور  

يظهر األصدقاء متوهجين مـن     .  يشتري قبعة من بائع     رودولفو ."وكستناء مشوية 

باعة؛ أطفال يصيحون فـي     المرح باريسيون يثرثرون مع أصدقائهم ويساومون ال      

. األصدقاء يـدخلون مقهـى مومـاس      . الشوارع لقدوم عربة بارينبول بائع اللعب     

، وكانت من قبـل عـشيقة       موسيتّاوبينما كان الرجال وميمي يتعشون في المقهى،        

وكانت تخاطبه كأنه   .  تصل مع وزير سابق مسن كان معجبا بها، ألسندرو         مارشللو

لتطـرب الباريـسيين وتـزعج      . ا أنها تسيطر عليه   كان واضح . عبد أو كلب لها   

 أن التهـب    مارشللوولم يلبث   . مارشللوشريكها قامت تغني آملة أن تسترد اهتمام        

 من ألسندرو تتظاهر باأللم مـن ضـيق حـذائها           موسيتّاوحتى تتخلّص   . بالغيرة

ها وخالل الفترة التي غاب ب    . وترسله ومعه الحذاء كي يوسعه لها عند بائع األحذية        

  .ويتصالحان. مارشللوتقع موسيتّا بين ذراعي 

، فيجد شونارد أن ما بقي معه من مال           يضع النادل قائمة الحساب أمام األصدقاء     

. فتقول موسيتّا المحتالة أن الرجل الغائب سيأتي ويـدفعها لـه          . يقصر عن دفعها  

 وكولين يلتقطان موسـيتّا ويحمالنهـا علـى         مارشللو. نود قادمين جيسمع صوت   

 وبعد أن ذهبوا عاد ألسندرو بالحذاء الذي ُأصـلح        . كتفيهما بين تصفيق المشاهدين   

فيقدم له النادل قائمة الحساب، فيصاب بالذعر للمبلغ المطلوب منه وينهـار علـى      

  .كرسي

  

  .عند باب المرور: الفصل الثالث

بينهم ميمي  .  ويدفعون الرسوم ليدخلوا المدينة    الباعة المتجولون يمرون من الحاجز    

 الذي يعيش في حانـة صـغيرةحيث يرسـم          مارشللوتحاول أن تجد    . تسعل بشدة 

تخبره عن حياتها الصعبة مـع رودولفـو، الـذي          . لوحات إشارة لصاحب الفندق   

 يخبرها أن رودولفو نائم في الداخل ولكنه استيقظ وجاء يبحـث            مارشللو. هجرها

 أنـه هجرهـا بـسبب       مارشللوميمي تختبئ وتسمع رودولفو يخبر      . مارشللوعن  

تغنّجها ولكنه يعترف له عن خوفه من انها تعاني مرضا عضاال يستهلكها ربمـا              
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رودولفو بسبب فقره، ال يستطيع مساعدتها، وتظاهره بالقسوة عليها         . كان داء السل  

.  لنفـسه  وهجرها ليلهمها أن تبحث عن عاشق آخر يكون أكثر غنـى ليخطبهـا            

. ماارسللو إلشفاقه على ميمي يطلب منه الصمت، ولكن سعالها يفـضح وجودهـا            

ولكن حبهما  . يخططان لالنفصال حبيا  . ورودولفو وميمي يغنيان حبهما الذي ضاع     

حتى تسوية تجري بينهما أن يبقيا معـا      . الواحد لآلخر كان أقوى من أن يفعال ذلك       

 مارشللوأثناء ذلك كان    . ن فيه أنه وحيد   الربيع، حين يصحو الجو وال يحس اإلنسا      

قد انضم إلى موسيتّا وكان االثنان يتشاجران بشكل شرس وكانا على نقيض حـب              

  .رودولفو وميمي المسالم

  

  .العودة إلى العلية: الفصل الرابع

شونار وكـولن يـصالن     .  ورودولفو يعمالن معا ولكنهما يفتقدان حبهما      مارشللو

.  تأتي باألخبار  موسيتّا. ن الحفالت ويرقصان، ويغنيان   يحضرا. ومعهما طعام نزر  

 تأتي موسيتّا. ميمي تتخذ في الربيع فيكونت غني عاشقا لها بعد أن تركت رودولفو      

لتخبر الجميع أنها وجدتها تهيم في الشارع وقد اشتد عليها المرض فجـاءت بهـا               

للو يخرجـان    ومورس موسيتّا. ميمي واهنة شاحبة تجلس على كرسي     . إألى العلية 

كولن يغادر ليرهن معطفه، شونارد .  به دواء لميميليبيعا قرطي موسيتّا ويشتريان   

رودولفو يضعها . يخرج مع كولن ليتيحا الفرصة لميمي ورودولفو ليكونا بمفردهما

في سريره ويذكران معا سعادتهما الماضية والليلة التـي ضـاع فيهـا المفتـاح،               

يعـود  . تي اشتراها لها وقد حفظها ذكرى لحبهمـا       وفرحت كثيرا ميمي بالقبعة ال    

ويخبـرون  . الجميع بهدية لميمي بكفين من الفرو لتـدفئ يـديها ودواء لعالجهـا            

موسـيتّا تـصلّي،    . رودولفو أن طبيبا سيأتي لمعاينتها، ولكنها تغيب عن الـوعي         

رودولفو يهتف باسمها وينتحـب     . وميمي تموت؛ شونارد يكتشف أنها فاقدة الحياة      

  . يأسفي

   *   *   *  


