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  الفصل الثالث

  .)مقصورة األخ لوران(

  !ليحرسك اإلله! أبي  روميو

  النهار ما كاد يطلع! ماذا! إيه  األخ لوران

  وقد جفاك مرقدك  

  ما الذي نحوي قاد خطاك  

  أهو الحب ما يشغل بالك؟  

  حزرت يا والدي  روميو

  !إنه الحب  

  أهو ما يشغلك؟! الحب  األخ لوران

  لغير الجديرة بك                      

  ؟نروزالي  

  أي اسم تلفظه  روميو

  !إنني ال أعرفه  

  عين النخبة الراقية  

  فتحت على سماء صافية  

  أيمكن ألحد أن يحب روزالين  

  بعد أن تقع عيناه على جولييت؟  

  ماذا؟ جولييت كابوليت؟  األخ لوران

  !ها هي ذي  روميو

  .)تظهر جولييت تتبعها جرترود(  

    .) بين ذراعي روميوتقع(  جولييت

  !روحي تناديك  روميو

  !رأيتك  

  !وفمي كان صامتا  

  .)إلى األخ لوران(  جولييت
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  أبي،  

  !ها هو زوجي  

  تعرف قلبه  

  الذي ملكته  

  لحبه أهب نفسي  

  أمام السماء  

  !في اتحاد أبدي  

  أعلم أنني أجابه! نعم  األخ لوران

  غضبا أعمى  

  أنا متهيئ للنجدة؛  

  وأتمنى أن تنطفئ   

  الكراهية الدنيوية   

  بين عائلتيكما

  !برابطة شابة لحبكما  

    .) لجرترود(  روميو

   !أنت، اذهبي خارجا  

  .)جرترود تخرج(  

  شاهد على وعديكما  األخ لوران

  حارس لحنانكما  

  ليكن اإلله معكما  

  !على ركبتيكما! على ركبتيكما  

  أيها اإلله، يا من خلقت البشر   

  على صورتكاإلبن   

   ودمه خلقت األنثىومن لحمه  

  للزواج منه  

  مقدسا من األعالي  
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  ال انفصال بعدهاتحادهما   

  ناظرا بعين الحب  

  إلى المخلوق التعس  

  !الذي يركع أمامك  

  سيدي، اسمح لنا  روميو وجولييت

  بإطاعة شرعك  

  صغ إلى صالتي الحارةإ  األخ لوران

  .ر لخادمكوكن الن  

  ر الحرب والسالموكن ن  

  ثروتكولتكن الفضيلة   

  نده في ضعفهاوس  

  !محبتكوسلّح قلبه ب  

  سيدي، كن سندنا  روميو وجولييت

  !كن أملنا  

  حتى الشيخوخة السعيدة ترى  األخ لوران

  أطفالكما   

  تمشي على الطريق

  !ثم أطفال أطفالكما  

  إذا اصطادنا الظالم! سيدي  روميو وجولييت

  !كن أنت المدافع عنا  

   بينهم وبيننا السالموأحّل  

  حين هذان المحبان الطاهران المخلصان   لوراناألخ

  في حياة أبدية يتحدان  

  !ملكوت السماوات قد حان  

  نحو حبنا! سيدي  روميو وجولييت

  !تكّرم واخفض النظر  
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  .)إلى روميو(  األخ لوران

  ، هل أنت اخترت جولييتروميو  

  زوجة لك؟  

  !نعم، يا أبي  روميو

  .)إلى جولييت(  األخ لوران

  نت اخترت روميوجولييت، هل أ  

  زوجا لك؟  

  !نعم، يا أبي  جولييت

  .)يتبادالن الخواتم(  

  .)يضع يد جولييت بيد روميو(  األخ لوران

  أمام اإلله، الذي يقرأ ما في نفسيكما  

  سأوّحدكما، وأبارككما  

  !انهضوا واهللا يرعاكما  

  .)دخل جرترود إلى المشهدت. ينهضان(  

  .لييت،جرترود، روميو، األخ لورانجو

  ةييا للسعادة النق  

  يا للفرح العظيم  

  السماء نفسها تتقّبل  

  !عهود حّبنا  

  وإله الخير  

  !إله الحلم  

  !يبارك قلبين سعيدين  

. ع جرترود م جولييت تخرج . روميو وجولييت ينفصالن  (  

  .)روميو يخرج مع األخ لوران
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   اللوحة الثانية

  .)شارع، إلى اليسار منزل آل كابوليت( 

  .)لنفسه(  ستيفانو

  منذ المساء أبحث عن معلمي سدى  

  .)ينظر من شرفة بيت آل كابوليت(  

  مهل هو ال يزال عنده  

  يا سادتي آل كابوليت؟  

  .)مستاء(  

  لنر إن كان غلمانك األكفاء  

  !لصوتي هذا الصباح يتجّرؤون على الظهور  

  .)يلتقط القيثار من فوق السيف(  

  البيضاءماذا تفعلين أيتها اليمامة   

  في وكر العقاب؟  

  في يوم من األيام  

  تفردين جناحك  

  وتلحقين العشاق  

  أيها العقبان، إلى المعركة،  

  بضربات سالحكم  

  !مناقيركم المسنونة  

  اتركي الطيور المفترسة  

  اليمامة المرحةأيتها   

  تشجين بصوتك  

  !قبالت العشاق  

  احرسي الجميلة  

  !اليوم تهربف  

  من العقبان، بعيدة  
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  عن الخضرة والغابات  

  والحب يجذبها  

  إلى أوكار العقبان  

  يا كواكب الليل  

  الخ. احرسي الجميلة  

  !هاهم رجالنا! آه! آه

  أي شيطان على أبوابنا  غريغوريو

  جاء يهدل ليمامتنا؟  

  .)جانبا، يضحك(  ستيفانو

  !الهديل ال يسّرهم  

  .)إلى الغلمان اآلخرين(  غريغوريو

  أما كان هو ! إيه  

  ه الزائرنفس  

  ق اإلله بحمن طاردناه البارحة  

  بقبضات األيدي والخناجر؟  

  !هو نفسه! هو نفسه  كورس

  !جرأته قوّية  

   الخ. احرسي الجميلة  ستيفانو

  اآلن صديقنا الشاب خاطبنا بسخرية  غريغوريو

  تريدون أن تعاقبوه عن قصيدته الشعرية؟  

    !أحب الموسيقى  ستيفانو

  !ضحهذا وا! هذا واضح  غريغوريو

  ستغدو فوق الظهور  

  بتجهيزك المماثل  

  .حطّم قيثارك، يا عزيزي، أفضل لك  

   عندي سيفيثاربدل القي  ستيفانو
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  جيدا به وأستطيع أن ألعب   

  !في الهواء الطلق  

  وحق اإلله، من أجل هذه الموسيقى ! آه  غريغوريو

  !اإلنسان إال أن يتذّمراليملك   

  .)بخيبة أمل(  ستيفانو

  !درسا منيتعال إذن خذ   

  .)خائبا(  غريغوريو

  !احترس  

  .)ضاحكا(  كورس

  غانيهمإلى أأصغوا   

  غضب واستكبار  

  شجاعة فائقة  

  ولعبة أحرار  

  انظر كيف يتحدى طفل  

  رجال  

  بشفرة حادة  

  يغرزها في قلبه  

  يعارك  

  !كالرجال  

  .)مركوشيو وبنغوليو يدخالن المشهد(  

  .)مستاء(  مركوشيو

  تهاجمون طفال أو يافعا  

  !هذا غير جدير بكبرياء آل كابوليت  

  .)يسحب سيفه ويرتمي بين المقاتلين(  

  !يا للغلمان! يا للسادة  
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يـدخل المـشهد    . تيبالت يتبع باريس وبعض األصـدقاء     (  

  .)ويرفع األذى

  .)بوقاحة(  تيبالت 

  تريد أن نتكلم  

  !أسرع سيدي  

  أسرع حتى يكون ما بيننا  مركوشيو

  !أقل من ذراع  

   يجب عليك أن تشاهدههذا ما  تيبالت

  !هذا ما ستراه  مركوشيو

مركوشيو وتيبالت يتقاطعان سيفيهما؛ في نفـس الوقـت         (  

  .)يدخل روميو راكضا، يسرع للوقوف بينهما

  !!!توقفا  روميو

  !روميو  مركوشيو

  .)برغبة االنتقام(  تيبالت

  !!روميو  

  !شيطانه قادني  

  .)إلى مركوشيو بتهكّم مهذّب(  

  !الخطواتاسمح لي أن أعطيك   

  .)إلى روميو بتعال(  

  !تعال! أيها المونتاج  

  أنت من أهنتنا  

  بدخولك منزلنا  

  هذه خيانة سيئة لنا  

  فمك الكاذب تجرأ وتكلّم  

  مع جولييت بصوت خفيض   

  وهذا محّرم
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  .)باحتقار(  

  اسمع الكلمة الوحيدة  

  التي تلهم حقدي  

  أنت لست إال جبانا مكابرا  

  وستعود من لقائي خاسرا  

بعد لحظة تردد، يعيده    . روميو يمسك مسرعا بقبضة سيفه    (  

  .)إلى غمده

  .)مستاءا(  روميو

  أنت ال تعرفني تيبالت،  

  !ولكن إهانتك لي عبثا  

  في قلبي أسباب ألحبك،

  بالرغم عني وها أنذا أتقدم  

  نازعا سالحي  

  !وداعا! أنا لست جبانا  

  .)يتقدم خطوة للمغادرة(  

  تعتقد ربما  تيبالت

  تكا عن إساءستحصل  

  !بالعفو؟ أيها الخائن  

  أنا أبدا لم أسئ إليك  روميو

  !!!في عداءات الزمن الذي مضى  تيبالت

  أسيء إليك  مركوشيو

  يا روميو باسم الجبان  

  هل تصغي إلّي؟  

  حسنا، إذن إن كانت ذراعك  

  قد فشلت في رد العدوان  

  !فعلّي يقع واجب الشرف المهان  
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  ، استحلفكمركوشيو  روميو

  سأنتقم لإلساءة إليك! كال  شيومركو

  أيها التعس تيبالت احترس  

  !ودافع عن نفسك  

  !أنا حاضر لك  تيبالت

  !أصغ إلّي  روميو

  !ال، دعني  مركوشيو

  ليسلم شرفي من األذى  الكورس 

  !علّي أن أعتمد عليه  

  )أصوات تنور(ستيفانو، بنغوليو، 

  !يتكابولآل ! آل كابوليت  

  عرق غير نبيل ملعون  

  بالرعبمشحون   

  من نار جهنم يشتعلون  

  بالكراهية والغضب  

  !آل كابوليت! آل كابوليت  مركوشيو

  عرق غير نبيل ملعون                      

  مشحون بالرعب  

  من نار جهنم يشتعلون  

  !بالكراهية والغضب  

  !الكره! الكره  روميو

  !ساءات يخصبإلاب  

  أيجب دائما بحمى الغضب  

  أن تقدموا للعالم  

  ا للرعب؟مشهد  

  !مونتاغوس! مونتاغوس  تيبالت
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  عرق غير نبيل ملعون  

     بالرعبمشحون  

  من جهنم يشتعلون

  بالكراهية والغضب  

  )أصوات باص(           باريس، غريغوريو،           

  !مونتاغوس! مونتاغوس  

  !عرق غير نبيل ملعون  

  مشحون بالرعب  

  من نار جهنم يشتعلون  

  بالكراهية والغضب  

  .)لت ومركوشيو يتقاطعان سيفيهماتيبا(  

  !لقد ُجرحت! آه  مركوشيو

  ُجرحت؟  روميو

  ن الشيطان يقبع بين عائلتيكماابنا هيا   مركوشيو

   بينكما؟ىلماذا أنا أرم  

  !يا عديم الرحمة  روميو

  .)إلى رفاقه(  

  !أنجدوه  

  .)مترنّحا(  مركوشيو

  !ساندوني  

ع بعينيـه   تابيروميو بعد أن    . ُيحمل مركوشيو الذي انهار   (  

  .)المشهد بضعة ثواني ينزل الساحة دون تردد، صائحا

  اآلن اصعد! آه  روميو

  إلى سماء الغضب  

  متوقدة بعين اللهب  

  وليتبع الشرع هذا القلب  
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  .)يسحب سيفه(  

  ال يوجد هنا جبان سواك! تيبالت  

  .)يتقاطعان سيفيهما(  

  !وأنت  

كض تيبالت ُيصاب ويترنّح؛ كابوليت يدخل المشهد، يـر       (  

  .)قلبه يتوقف عن النبض. نحوه ويسنده بين ذراعيه

  !تيبالت! أيها اإلله العظيم  كابوليت

  .)إلى روميو(  نغوليوب

  !جرحه كان مميتا  

  !اهرب بدون لحظة تأخير  

  ماذا أفعل؟ أنا أهرب،! آه  روميو

  !ملعونا منها  

  الموت في انتظارك  بنغوليو

  .)في يأس(  روميو

  !لتأتي، إذن، سأناديها  

  .)إلى كابوليت بصوت يتالشى(  بالتتي

  !كلمة أخيرة  

  !ستنتقم ليبحقك   

  .)برصانة(  كابوليت

  أنت مطاع،  

  !سأعطيك عهدي  

  .)جمهور من البرجوازيين يغزون المشهد(  

  ماذا جرى؟ ماذا جرى؟  الكورس

  !إنه تيبالت  

  !إنه يموت  

  .)إلى تيبالت(  كابوليت
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  !عد إلى نفسك! إصح  

  و، باريس، غريغوريو، كورسروميو،ستيفانو، بنغولي

  يا يوم الدموع! يا يوم الحداد  

   قلوبناغضب أعمى أدمى  

  !والحزن فاض وأغرقنا  

  .)ُيسمع صوت أبواق(  

  !إنه الدوق  الكورس

يدخل الدوق إلى المشهد يتبعه حاشيته وغلمانه يحملـون         (  

  .)المشاعل، كابوليت يستدير نحو الدوق

  !العدالة  كابوليت

  !العدالة  جميع آل كابوليت

  .)ُيريه جثة تيبالت(  كابوليت

  هذا تيبالت، ابن أختي  

  !قُتل بيد روميو  

  !كان هو البادئ، قتل ماركوشيو  روميو

  !البادئ أظلم، وأنا انتقمت لصديقي  

  !العدالة  الجميع

  ما هذا؟ دائما إهراق دم؟  الدوق

  قاسية قلوبكم  

   يهدئ غضبكمال شيء  

  السالح بأيديكم  

  وسين منكموالجريمة قاب ق  

  كيف أكبحكم وأنا الحكم بينكم؟  

  .)إلى روميو(  

  بالرغم من شرعنا،  

  .جريمتك تستحق الموت  
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  ولكن لست أنت المعتدي  

  !سأنفيك  

  !يا للسماء  روميو

  .)إلى اآلخرين(  الدوق

  ألسباب واهية كان الكره ُيخصب  

  ويشغل المدينة بالرعب والشغب  

  تهيؤوا جميعا لقسم جماهيري في العلى  

  !إلطاعة األمير والسماء وقوانين الوطن  

  يا يوم الحداد والشرف والذعر! آه  روميو

  قلبي ضائع منكسر من األلم المّر  

  إيقاف ظالم جاء متأخرا لنزع سالحنا  

  في يوم مليء باإلساءة يكبلنا  

   هالكا في الدم والدموعأرى نفسي  

  وأماني قلبي وآمالي التي ليس لها رجوع  

  الحداد والشرف والذعريا يوم   الدوق

  أرى الدم يجري وعدل أن أزيل الخطر  

  وأثلم السالح بأيديهم ولو تأخر  

  في يوم اإلساءة والعذاب المّر  

  لقد ُأغرقنا بالدم والدموع  

  !طعن قلبي وأمري ليس له رجوع  

  يا يوم الحداد والشرف والذعر! آه  كابوليت

  إيقاف ظالم جاء متأخرا لنزع سالحنا  

  ..إالخ. ليء باإلساءة يكّبلنافي يوم م  

  ستيفانو، بنغوليو، كورس

   يا يوم الحداد والشرف والذعر!آه  

  ..قلبي ضائع مكسور من األلم المّر الخ  
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  .)إلى روميو(  الدوق

  ستترك المدينة هذا المساء  

  !النفي! النفي! يا لليأس  روميو

  سأموت ! ال  

  !ولكنني أرغب أن أعود إليها  

  !أبدا! أبدا! سالم؟ أبداال  كابوليت والكورس

  !ال! ال! ال  

  !أبدا! ال  


