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  الفصل الثاني

  

ــشهد األول ــر  : (المـ ــباط وغجـ ــوراليس، ضـ ــا، مـ ــارمن، زونيغـ   .)كـ

كـارمن،  . طـاوالت إلـى اليمـين واليـسار       . حانة لالباستيا (

كولونيـل زونيغـا، أنـدرس وضـباط        مرسيدس، فرسكيتا، ال  

ان الطاولة مشوشة الترتيب؛ اثن   . أنهوا لتوهم عشاءهم  : آخرون

من الغجر يعزفان على القيثار فـي فرقـة الحانـة، وفتاتـان             

الـضباط والغجـر    . غجريتان يرقصن في منتـصف المـسرح      

  .)يدخنون السجائر

زونيغـا يتحـدث إليهـا      . كارمن جالسة تراقب رقص الغجر    (  

  .)فجأة تنهض وتبدأ بالغناء. بنعومة، ولكنها تتجاهله

  األوتار الثالثية للقيثار تعزف  كارمن

   رنين األقراص المعدنيةمع  

  تثير إيقاع الرقصات الغجرية   

  وتدور في الحلقة، الفتاة الغجرية  

  والدفّ والمزمار وجنون القيثار  

  ترافق نغم األغنية  

  نفس الترداد، ونفس األغنية  

  ترا ال ال ال ال ال ال   

مرسيدس وفراسكيتا تشاركان   . الغجريات يرقصن خالل الترداد   (  

  .)ارمنفي الكورس مع ك

   خواتم النحاس واالفضة  كارمن

  تشع فوق الوجوه المتجهمة  

  واألحمر والبرتقالي  

  في ثيابهن  

  تطير في الدوران كالريح  
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  وحين ينتهي الرقص تبدأ  

  متمهلة الغنية

  ثم تسرع وتدور  

  !بعيدا، بعيدا، بعيدا  

    ال ال ال الترا ال  

  ا ال ال ال ال ال تر  الثالثة معا

  لغجر بأيديهمالرجال ا  كارمن

  على آالتهم يضربون  

  إيقاعا مجنونا شيطانيا  

  سكارى بموسيقاهم  

  !يلهبون خيال الفتاة الغجرية  

  وبإيقاع األغنية  

  يوقظون األشواق الكامنة السحرية  

  يدرن بجنون  

  مثل إعصار يدرن  

  يغنين  

  ترا ال ال ال ال ال   

  ترا ال ال ال ال ال   الثالثة معا

كـارمن تـرقص أيـضا      .  جدا انفعاليـا   الرقص يصبح سريعا  (  

وترتمي على المقعد الهثة األنفاس عندما تتالشى آخر نوتـات          

  .)لال باستيا يبدأ يدّوم حول الضباط بارتباك. األركسترا

  ... يا إلهي، الوقت متأخر يا سادة  باستيا

  وعلّي أن أتبع التعليمات  

  .أعلم ذلك جيدا  زونيغا

  حدعنا ننفق ساعة أخرى في المسر  

  )إلى الفتيات(  
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  ..هل تأتين معنا يا فتيات؟  

  .) يمتنعنالفتيات ، باستا يشير إلى الفتيات(  

  آه، ال  مرسيدس

  ...ولكن أنت، يا كارمن، لن ترفضي  زونيغا

  !ال  كارمن

  ..هل أنت غاضبة مني؟  زونيغا

  ..لماذا؟  كارمن

  ..بسبب العريف الذي جعلك تهربين؟  زونيغا

  ...حسنا  كارمن

   جّرد من رتبتهلقد  زونيغا

  ..مجرد جندي؟.. ُجّرد من رتبته؟  كارمن

  ...ويقضي شهرا في السجن  زونيغا

  ولكنه خرج  كارمن

  !منذ البارحة فقط  زونيغا 

  !!!..حسنا، إنه حر، إنه حر  كارمن

  !سرعان ما تعزيت  زونيغا

  !ياه  كارمن

  !يعيش، يعيش توريرو  كورس

  !يعيش، يعيش اسكاميللو  

  أي رجل مقدام توريرو  

  بقبضة من حديد  

  صرع الثور المريد  

  !يعيش، يعيش توريرو  

  !يعيش، يعيش اسكاميللو  

  )متكلما(  زونيغا

  ..ما هذا الذي يجري؟  
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  )متكلمة(  مرسيدس

  موكب مشاعل  

  )متكلما(  زونيغا

  ..ولمن يهتفون؟  

  !أي رجل مقدام توريرو  كورس

  بقبضة من حديد   

  صرع الثور المريد  

  يعيش، يعيش توريرو  

  يش، يعيش اسكاميللويع  

  )تتكلم(  فرانشكيتا

  إنه اسكاميللو، العظيم... أعرفه  

  مصارع الثيران في جرانادا  

  الذي وعد أن يسّري  

  !مجده بما كان لمونتز  

  )متكلما(  زونيغا

  ...علينا أن ندعوه هنا! ماذا أقول  

  !لنشرب نخب مجده  

  )إلى ضابط(  

  !دعه يحضر  

  )راجيا(  باستيا

  ...لقد أخبرتكم... من فضلكم. ..سادتي الضباط  

  )متكلما(  زونيغا

  من فضلكم، اتركونا هادئين  

  ...لال باستيا أحضر لنا ما نشربه  

  .)الضابط يشير إلى زونيغا أن مصارع الثيران قبل الدعوة(  

  !إنه آت  زونيغا
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  .)يدخل اسكاميللو ورفاقه(  

  !يعيش، يعيش توريرو  كورس

  !يعيش، يعيش اسكاميللو  

  )نفس المشهد، اسكاميللو: (ثانيالمشهد ال

  أنا  اسكاميللو

  نخبكم سأشرب كأسا آخر  

  سادتي، سادتي، مع الجنود  

  مصارعو الثيران إخوة لنا  

  فرحكم بالحياة مثلنا  

  .الحرب والنزال  

  السيرك مليء، اليوم عيد  

  والجمهور الصاخب، ال يملك  

   بصيحات الفرح يصفّقونوالمشاهدون. نفسه  

  جعاناليوم عيد الش  

  اليوم عيد البرهان  

  عن الشجاعة واإلقدام  

   على رسلكم! تعالو!تعالوا  

  !آه  

  )بمرح ُمعجب بنفسه(  

  توريادور، توريادور  

  أفكر جيدا، نعم أفكر  

  حين عاهدت نفسك في النزال  

  العينين السوداوين  

  ترنوان إليك بحب  

  !مكافأة لك الحب الذي تعدان  

  )كارمن تمأل كأس اسكاميللو(  
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  :الجمهور صامت  

  ..الجمهور صامت، ماذا يجري؟  

  !ها هو ذا! صياح أعلى  

  الثور حّر  

  يروز خصمه في الساحة  

  يقفز ثم يهجم،  

  جاذبا فارسا ينازله  حصان يتدحرج  

  !ليتعب، بيكادور  

  يصيح الناس! برافو تورو  

  يبتعد الثور، يعود لينطح  

  تُغرز فيه النصال  

   المكانيهجم محتّد الغضب ودماه تخّضب  

  ! الناس يركضون، يتسلقون الحواجز  

  !جاء دورك أخيرا  

  .)بمرح، مسرورا من نفسه(  

  !توريادور، توريادور  

  !أذكر جيدا، نعم أذكر  

  حين عاهدت نفسك في النزال  

  العينين السوداوين  

  بحب إليك ترنوان  

  !مكافأة لك الحب الذي تعدان  

  فراسكيتا، اسكاميللو، مرسيدس، كارمن   

  )ل بدورهك(  

  !الحب  

  توريادور، احرص اآلن، الخ  الجميع
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. الضباط يتهيؤون للمغـادرة   . الجميع يشرب ويهّز يد اسكاميللو    (  

  .)اسكاميللو قرب كارمن

   عن اسمك،أخبريني  اسكاميللو

  !اففي المرة القادمة التي أصرع فيها ثور  

   باسمك سمأه  

  اسمي كارمنسيتا  كارمن

  ..كارمنسيتا؟  اسكاميللو

  كارمن أو كارمنسيتا، كما تحب  منكار

  حسنا، كارمن أو كارمنسيتا  اسكاميللو

  إن خطر لي أن أحبك، وأردت  

  ..أن تبادليني الحب، ماذا يكون جوابك؟  

  ..سأجيبك  كارمن

  )تهمس(  

  !آه  اسكاميللو

  .هكذا  كارمن

  إذن سأنتظر  اسكاميللو

  وأنعش نفسي باألمل  

  ال بأس باالنتظار  كارمن

  خر المسارواألمل ممتع آل  

  أسيادي الضباط، أرجوكم  باستيا

  .حسنا ، حسنا، نحن ذاهبون  زونيغا

  أصغ كارمن، سأعود خالل ساعة  

  ..تعود هنا؟  كارمن

  بعد مناداة األسماء... نعم  زونيغا

  . ال أنصحك بالعودة  كارمن

  )ضاحكا(  زونيغا
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  .سأعود على كل حال  

  )بصوت عال(  

  .نحن آتون معك توريرو  

  ا شرف كبير لي، سيديهذ  اسكاميللو

  الخ. توريادو، كن على حذر  كورس

الجميع يخرجون عدا كارمن، فراسـكيتا، مرسـيدس، ولـال          (  

  .)باستيا

  .)ادودناكارمن، فراسكيتا، مرسيدس، باستيا، دانكايرو، ريم: (المشهد الثالث

  .. حسنا، ما األخبار؟  فراسكيتا

  ..ارقنحن قادمون من جبل ط.. ليست سيئة كثيرا  دانكايرو

  بلد جميل جبل طارق  ريماندادو

  تر هناك اإلنكليز؛ كثيرون منهم  

  .لطفاء، باردون قليال، متميزون  

  !..ريماندادو  دانكايرو

  حقا، يا رئيس  ريماندادو

  وأنتّن يا جميالت،  دانكايرو

  ...ستأتين معنا  

  ..لماذا؟  فراسكيتا

  لتحملن معنا الحزم  مرسيدس

  ...آه، ال  ريماندادو

  ..؟كال  مرسيدس

  ..تجعلون النساء يحملن الحزم؟  ريماندادو

  .هذا ليس لطيفا  

  )مهددا(  دانكايرو

  !ريماندادو  

  .حسنا، سيدي  ريماندادو
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  عندنا خطة صغيرة  دانكايرو

  !ماهرة كثيرا  

  ..خطة ُيدفع لنا فيها؟  فراسكيتا، مرسيدس

  لن تعرفن أفضل منها، أبدا  دانكايرو، ريماندادو

  كنواآلن نريد بعض مساعدت  

  ..منا؟  النساء الثالثة

  !منكّن  الرجالن

  ألننا بكل تواضع نرجو اإلقامة بينكّن  

  وبكل احترام بالطبع،  

   هناك احتياالحين يكون  

  سرقة أو خداعا  

  يكون دائما من األفضل   

  أن نجد نساء حولنا  

  في المهمات يرشدننا  

  ولكن نساء بال جمال  

  !ال يمكن أن تنجح خطتنا  

  ..بدوننا ال تنجح خطتكم؟  النساء الثالثة

  ..معنى هذا أنكّن توافقن؟  الرجالن

  .أنت على حق، في هذا  النساء الثالثة

  .نحن على أتم استعداد  

  حين يكون هناك احتيال  النسوة الخمسة

  سرقة أو خداع  

  ال شيء أسهل  

  أن تجدوا نساء حولكم  

  ولكن نساء بال جمال،   

  ال تنجح خطتكم  
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  . ستغادرون اليومموافقات، إذن  دانكايرو

  .اآلن، حاال نغادر  فراسكيتا، مارسيدس

  :اسمحي لي بكلمة! آه  كارمن

  )إلى مارسيدس وفراسكيتا(  

  !إن أردتن المغادرة  

  وما كنت في الرحلة معكن جديرة  

  لن أغادر... لن أغادر  

  كارمن، يا عزيزتي، يجب ان تغادري  دانكايرو

  ال يمكن أن تكون لديك الشجاعة  

  !تتركينا نرحللتبقي، و  

  !كارمن، قولي إنك ذاهبة! آه  فراسكيتا، ومرسيدس

  !أقول لكن ال!  أقول لكن ال  كارمن

    ولكن أخبرينا لماذا يا كارمن،  دانكايرو

  !لقد أجبت بال  

  أخبرينا لماذا، أخبرينا لماذا،  األربعة األخريات

  !أخبرينا لماذا، أخبرينا لماذا  

  نعم، طبعا سأخبركّن لماذا،  كارمن

  استمري، استمري، استمري، استمري  األربعة األخريات

  ...السبب هو أنني  كارمن

  !حسنا وبعد، حسنا وبعد، حسنا وبعد، حسنا وبعد  األربعة األخريات

  ...!وجدت أنني واقعة في الحب  ... كارمن

  )مصعوقين(  الرجالن

  ..ماذا قلت؟  

  !وجدت نفسها واقعة في الحب  االثنتان

  !بواقعة في الح  الرجالن

  !واقعة في الحب  االثنتان



      ترجمة   يسرى األيوبي    أوبرا  آارمن

 12

  !نعم، إنني واقعة في الحب  كارمن

  .بحق اإلله، كارمن، كوني جاّدة  الرجالن

  .إنني أحب، أحب بجنون  كارمن

  حسنا علينا أن نقول بأننا مندهشون  الرجالن

  ولكن ليست هذه المرة األولى  

  التي شئت، يا فتاة ماهرة  

  أن تدبري  

  حبا وواجبا حسب األصول  

  )بصراحة(  كارمن

  يا أصدقائي، أغبط نفسي أنكم اخترتموني  

  ألرافقكم في الرحلة هذه المّرة؛  

  إذا سمحتم لي. هذه الليلة  

  يأتي الحب أوال، والواجب ثانيا  

  إن الحب والواجب ال يلتقيان  

  ..أهذه كلمتك األخيرة؟  دانكايرو

  !نعم، إنها كذلك  كارمن

  ارحمينا  ريمندادو

  .وغيري فكرك، عزيزتي  

  يجب أن تكوني هناك، كارمن،  ربعة الرجالأ

  !يجب أن تكوني هناك  

  من أجل هذه المهمة  

  يجب أ، تكوني هناك  

  ...تعلمين أنه حق عليك  

  آه، بالنسبة لهذا، أوافق معكم  كارمن

  حين يكون هنا أعمال   الخمسة

  قذرة، سرقة أو احتيال  
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  يكون دائما من األفضل  

  أن نجد نساء حولنا  

  ترشدننافي المهمات   

  ولكن نساء بال جمال  

  !ال يمكن أن تنجح خطتنا  

  !ليست سببا... في الحب  دانكايرو

  في الحب أيضا، أنا أيضا أحب  ريمندادو

  ولم يمنعني الحب أن أؤدي الواجب  

  أنا لم أركم هكذا من قبل  فراسكيتا

  ..من تنتظرون؟  

  ..الجندي الذي كان في السجن؟  مرسيدس

  .نعم  كارمن

  )من بعيد(  دون جوزيه

  !توقّف"  

  ."من هناك؟  

  !"دراجون من ألكال"  

  أين أنت من هنا ذاهب"  

  .."دراجون من أنكال؟  

  ذاهب للقتال"  

  ألصرع عدوي  

  "وأجعله يسف التراب  

  إذن كان األمر كذلك،"  

  أيها الجندي، يمكن أن تمّر  

  حين يكون القتال  

  للعدو أو لشؤون الحب  

  ال نقطع الطريق  
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  !"كاالألصدقاء من أل  

من خالل مصرع الباب تخـرج كـارمن،        . الموسيقى تستمر (   

مرسيدس وفراسكيتا تراقبـان قـدوم دون       . دانكايرو، ريمندادو 

  .)جوزيه

  ! أصغوا، هو ذا  كارمن

  بكل تأكيد هو دراجون  مرسيدس

  .دراجون وسيم  ريمندادو

  )إلى كارمن(  دانكايرو

  حسنا، إذا كنت لن تأتي حتى الصباح  

  أقنعني دراجونك أن يأتي معك  

  آه، ال فائدة من إقناعي له  كارمن

  إنه ساذج أغّر  

  ..لماذا إذن أحببته؟  دانكايرو

  ألنه شاب وسيم  كارمن

  .ويبهجني  

  )بحماقة(  ريمندادو

  الرئيس لن يفهم بأنه  

  ...مجرد شاب وسيم  

  !ريماندادو  دانكايرو

  .نعم يا رئيس  ريماندادو

يرو يطارده، تتبعه مرسيدس وفراسكيتا،     دانكا. ريمندادو يركض (  

  .)تحاوالن تهدئته

  أغنية  

  )صوته يقترب بالتدريج(  دون جوزيه

  !هيا، توقف"  

  .."من هناك؟  
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  !"صديق من ألكال"  

  أين أنت ذاهب"  

  ..يا صديقا من ألكال؟  

  دقيق في مواعيدي"  

  مخلص في واجبي  

  !"يناديني الجمال  

  حسنا، إن كان األمر كذلك  

  .لجندي، يمكنك المرورأيها ا  

  حين يستدعيك القتال  

  أو لشأن من شؤون الحب  

   الطريقال نقطع  

  !"عن أصدقائنا في ألكال  

  .)دون جوزيه يدخل(  

  )دون جوزيه، كارمن: (رابعالمشهد ال

  سعيدة أنا.. هنا أنت أخيرا  كارمن

  منذ ساعتين فقط تركت السجن  دون جوزيه

  ..من أعاق إطالق سراحك أبكر؟  كارمن

  أنا أرسلت إليك بّرادة الحديد  

  .وقطعة من ذهب  

  ..ماذا كنت تريدين؟  دون جوزيه

  .ال أزال أحمل شرفي العسكري  

  .)يناولها قطعة الذهب(  

  ها هي ذي  

  هّيا! احتفظ بها! اللعنة  كارمن

  !لال باستيا، هيا تعال  

  ...سنأكل كل شيء  
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  ...سيكون لنا احتفال  

  هات القليل!.. أمسك بها  

  )مي قطعة الذهب إليهتر(  

  ... كل ما عندك، من كل شيءمن  

  كارمن إني أحّبك  دون جوزيه

  إني أعبدك  

ليال باستيا يعود حامال طبقا من البرتقال، والحلوى وحواضـر          (  

  .)البيت والفاكهة وخمر المانزانيلال

  ...واآلن اخرج.. ضع كل شيء هنا  كارمن

  !سنأكل كل شيء، كل شيء  

  .)يجلس مواجها لهاتجلس، دون جوزيه (  

  !تلتهمين الحلوى كطقلة في السادسة  دون جوزيه

  كولونيلك كان هنا منذ قليل  كارمن

  ...دعاني إلى رقصة غجرية  

  ..هل رقصت؟  دون جوزيه

  !نعم  كارمن

  !...كارمن  دون جوزيه

  ..هل أنت غيران؟.. ما بك؟  كارمن

  .طبعا أنا غيران  دون جوزيه

  تعال، ال تغضب  كارمن

  ، سأرقصإن أحببت  

  .لك اآلن، لك وحدك  

  إذا أحببت  دون جوزيه

  ... طبعا أحب  

  ماذا فعلت.. أين الكاستنيت؟  كارمن

  .. بالكاستنيت؟  
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  )ضاحكة(  

  ..هل أخذتها؟  

  !..ال، ال  دون جوزيه

  )برقة(  كارمن

  أنا واثقة... نعم، نعم،  

  آه... إنك أنت الذي أخذتها  

  ...ال أعرف الرقص إال بها  

  .)تجعل منه قطعتين تجربهماتكسر صحنا و(  

  ..ال يمشي الحال  

  ..أين هما، إذن؟  

  آه، إنهما هنا  

  آه كارمن، كم أحبك،  دون جوزيه

  !كم أحبك  

  .آمل ذلك حقا  كارمن

  )بجدية مضحكة(  

  اآلن سأرقص لك وحدك،  

  وسترى يا سيدي،  

  كيف أصنع الموسيقى لرقصتي  

  .فاجلس على مقعدك، دون جوزيه  

  !سنبدأ  

  ... ال ال ال ال  

ترقص وتغمغم بإيقاع الكاستنيت بين     . تجعل دون جوزيه يجلس   (  

سرعان ما ُيـسمع    . دون جوزيه يراقبها، مسحور بها    . أصابعها

يظهر انه قد سـمع     . دون جوزيه ُيصغي  .  صوت بوق  من بعيد 

ضرب النفير، وكن كاستنيت كارمن كانت تطقطق عاليا ولكنـه          
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ي كارمن بين ذراعيـه     دون جوزيه ينهض ويحتو   . لم يكن واثقا  

  .)مجبرا إياها على التوقف

  من فضلك، هل تتوقفين  دون جوزيه

  من فضلك، توقفي لحظة  

  )مندهشة(  كارمن

  ..لماذا، أيمكن أن أسأل؟  

  ...أنا متأكد، هناك  دون جوزيه

  نعم، يجري االنسحاب،  

  ...وأسمع صوت النفير  

  ..أال تسمعين أنت أيضا؟  

  )بسعادة(  كارمن

    لت جهدي،حاو! برافو  

  ولكن ال شيء يزعج  

  ...مثل الرقص دون موسيقى  

  لتحيا الموسيقى  

  !التي نزلت من السماء  

  ...ال ال ال ال   

تعود إلى  .. تبدأ بالغناء، ثانية على إيقاع األبواق خارج المسرح       (  

صوت األبـواق يقتـرب أكثـر       . الرقص ودون جوزيه يراقبها   

يبتعد، ويصبح خافتا أكثر    ثم  .. مارا من شبابيك الحانة   ... فأكثر

يأخذها ... دون جوزيه يحاول أن ينتزع نفسه من كارمن       . فأكثر

  .)بين ذراعيه ويجبرها أن تتوقف عن الرقص

  أنت ال تفهمين، كارمن  دون جوزيه

  االنسحاب يجري  

  علّي أن أكون في المعسكر  

  عند قراءة األسماء  
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  .)صوت األبواق يتوقف فجأة(  

  .)لى دون جوزيه، وهو يضع جرابه وحزامهمذهولة تنظر ع(  كارمن

  !ستعود إلى المعسكر  

  !هذه الليلة  

  )تنفجر غاضبة(  

  آه، كيف استطعت أن أكون  

  !في مثل هذا الغباء  

  غنيت! مّزقت نفسي إربا، ألبهج سيدا  

  !ورقصت  

  ظننت، غفر لي اهللا،  

  !أنني سأغرق في الحب  

  يا أهللا... تارا تاتا  

  !هناك رنّت األبواق  

  نهض، أصابه الذعر  

  !فررت كعصفور الكنار  

  .)ترمي وشاحه عليه بغضب(  

  خذ وشاحك العتيق،! ها هو  

  وسيفك، وكيس نقودك أيضا،  

  !واذهب يا فتاي، عد إلى معسكرك  

  )بحزن(  دون جوزيه

  خطأ منك يا كارمن  

  !أن تعامليني كأحمق  

  أنا عانيت من الفراق، ال أريد أن أذهب  

  فال امرأة قبلك،  

  !مست قلبي بعمق كما فعلتل  

  .)مقلدة لهجة دون جوزيه العاطفية(  كارمن
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  أنا عانيت من الفراق،  

  ال أريد أن أذهب  

  أبدا ال امرأة قبلك  

  أبدا ال امراة قبلك   

  !لمست قلبي بعمق كما فعلت  

  يا إلهي، نداء األبواق..."تارا تاتا  

  !"سأتأخّر  

   يركض وقد فقد عقله(  

  )!ذعرا  

  !وهذا غرامك! نتهذا أ  كارمن

  وهكذا أبيت أن تصدقي  دون جوزيه

  ..إنني أحبك؟  

  ! آه، ال  كارمن

  حسنا، اآلن استمعي إلّي  دون جوزيه

  ...، أصغي إليكنولكن ال أريد أ  كارمن

  .ستجعلهم ينتظرونك  

  !يكفي! اسمعيني  دون جوزيه

  !كارمن أصغ إلّي  

جيـب  يمسك ذراع كارمن باليد اليسرى، ويتناول باليمنى من         (  

ُيريهـا  . سترته الوردة التي رمتها كارمن عليه في الفصل األول    

  .)الزهرة
1  

  ها هي الزهرة التي رميتني بها  

  حين كنت في السجن لم تفارقني  

  رغم أنها يابسة ذابلة، لم تفقد عطرها،  

  ؛قوتها السحرية  
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  في سجني الساعات الطويلة  

  أغمض عيني وأذكرك  

  يحتى رائحة العطر تشعل إحساس  

  !وفي تلك الليلة أراك قربي  
2  

  ثم ألعن الساعة التي قابلتك فيها  

  وأحاول، أن أكرهك وأنساك  

  لماذا القدر: وأقول لنفسي  

  اختار لي أن ألقاك،  

  ثم قلبي يحدثني أنني أخطأت في حقك  

  وال يبقى في خيالي إال رغبة وحيدة  

  !أن أجدك، ومرة أخرى أراك  

  لم يكن عليك إال أن تظهري  

  وتلقي نظرة إلّي  

  فتملكيني إلى األبد،  

  استعبدني حبك! آه، كارمن  

  !منذ تلك اللحظة  

  !كارمن، إني أحبك  

  !أنت ال تحبني! ال  كارمن

  ..ماذا قلت؟  دون جوزيه

  !ال! ال! أنت ال تحبني! ال  كارمن

  !لو كنت صادقا، هناك، هناك، تتبعني  

  !كارمن  دون جوزيه

  إلى الجبال تتبعني! نعم  كارمن

  !حيث ال يراك أحد  

  !كارمن  دون جوزيه
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  سنركب معا على التالل  كارمن

  على حصانك تأخذني   

  أجلس وراءك وتحملني  

  كعروس غجرية تتزوجني  

  )مرتبكا(  دون جوزيه

  !كارمن، كارمن  

  إلى الجبال تتبعني  كارمن

  !حيث ال يراك أحد  

  سنركب معا إلى التالل  

  على حصانك تأخذني  

  يأجلس وراءك وتحملن  

  كعروس غجرية تتزوجني  

  هناك لست بحاجة إلى سؤال   

  ال أوامر من رئيس تبعدني  

  وال بوق انسحاب يرن في أذني  

  السماء فوقنا والحياة ملكنا  

  ال أحد يفرقنا وال واجب يذكرنا  

  !للوطن أو القانون، الحب وحده شريعتنا  

  نعيش بخمر إحساسنا  

  !حياة الحرية! حياة الحرية  

  !اهدئي! كارمن! ا إلهيي  دون جوزيه

  إلى التالل نعيش الحب  كارمن

  إلى التالل معا نركب  

  هناك، هناك تتبعني  

  على حصانك تأخذني  

  أجلس وراءك وتحملني  
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  كعروس غجرية تتزوجني  

  كفى اهدئي! كارمن  دون جوزيه

  !ارحميني  

  !وفّري عني العذاب، ارحميني  

  !اصمتي! آه، يا إلهي  

  أال توافقني،  كارمن

  لى التالل ال تأخذنيوإ  

  ستأتي معي، فأنت تحبني  

  !وإلى التالل بعيدا تأخذني  

  ) كارمنينتزع نفسه بعنف من عناق(  دون جوزيه

  !ال أريد أن أسمع أكثر! كال  

  ...أنا جندي، ال أهجر الدراجون وال أفّر  

  هذا هو العار والدمار  

  !ال، ال، إنني أرفض  

  )بخشونة(  كارمن

  !اذهب! حسنا  

  )يستعطفها(  زيهدون جو

  ...كارمن، أرجوك  

  !ال، حبي إليك قد تالشى  كارمن

  !اذهب، أحتقرك، أكرهك  

  !أصغ، كارمن  دون جوزيه

  .وداعا، ال تقترب مني ثانية  كارمن

  )بائسا(  دون جوزيه

  !وداعا! حسنا إذن، وداعا  

  !وإلى األبد  

  !وداعا!... أخرج  كارمن
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  !وداعا إلى األبد! وداعا! كارمن  دون جوزيه

  ! وداعا  كارمن

دون جوزيه يتوقف،   ... طرقه على الباب  ... يستدير نحو الباب  (  

  .)طرقة أخرى. صمت

  .)نفس المشهد، زونيغا: ( الخامسالمشهد

  كارمن،  زونيغا

  ..من هناك؟.. من الطارق؟  دون جوزيه

  !شش  كارمن

  .)يقتحم الباب(  زونيغا

  .سأفتح الباب بنفسي وأدخل  

  )منيرى دون جوزيه؛ إلى كار(  

  آه، أخزاك اهللا يا جميلة  

  اختيارك ليس سعيدا  

  أن تتخذي جنديا دون مستواك  

  .وتتركي ضابطا يريد رضاك  

  )إلى دون جوزيه(  

  أخرج  

  )هادئا ولكن مصّرا(  دون جوزيه

  ال  

  اذهب في طريقك، غادر  زونيغا

  .لن أذهب  دون جوزيه

  )يضربه(  زونيغا

  !وغد  

  )يشّرع سيفه(  دون جوزيه

  . ت تبحث عن المشاكلباهللا، أن  

  )زونيغا يسحب سيفه(  
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  )ترمي بنفسها بينهما(  كارمن

  !أّيها األحمق الغيور  

  )تنادي(  

  !النجدة! النجدة  

دانكايرو، ريمندادو، مرسيدس، فراسكيتا، والغجر يظهرون في       (  

كارمن تشير إلى زونيغا أمام الغجـر؛ دانـسيرو         . كل الجهات 

  .)ن سالحهوديماندادو يركضان إليه، وينتزعا

  .)إلى زونيغا بصوت ساخر(  كارمن

  يا عزيزي الضابط  

  الحب الذي لعبته  

  كان سيئا توقيته  

  وصلت بتوقيت سيء   

  واقتحمت الباب  

  )وخنتنا( أخفتنا فاسمح لنا  

  باحتجازك ساعة  

  )أيديهما على الزناد، بتهذيب لزونيغا(  دانكايرو وديماندادو

  ن؛سيدي العزيز، نحن سنترك هذا المكا  

  ...من فضلك تأتي معنا  

  .إنها نزهة  كارمن

  ..هل توافق؟  دانكايرو وديماندادو

  !أجب يا صديقي  

  .بكل تأكيد  زونيغا

  فمنذ جدالنا األخير

  ...أحدنا عليه أن يقاوم  

  )مغيرا لهجته، إلى دون جوزيه(  

  !ولكن احذر، فيما بعد  
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  )متفلسفا(  دانكايرو

  الحرب هي الحرب  

  أن نذهبواآلن سيدي، علينا   

  .بدون أن نجبرك  

  .)زونيغا ُيقاد بأربعة من الغجر يحملون المسدسات(  

  )إلى دون جوزيه(  كارمن

  ..هل أنت اآلن معنا؟  

  علّي أن أفعل  دون جوزيه

  آه، لم يجر األمر كما أحّب  كارمن

  ولكن ستعتاد عليه  

  حين ترى كما هي رائعة  

  حياة التجوال، في الدنيا الواسعة  

  .القانونورغباتك هي   

  !وفوقها نشوة الحرّية، الحرّية  

  )إلى دون جوزيه(  الجميع

  تعال معنا عبر البالد  

  تعال معنا إلى التالل  

  ستعتاد أن ترى  

  كم حياة التجوال رائعة  

  وأنت تدور في الدنيا الواسعة  

  رغباتك هي القانون  

  وفوق ذلك  

  نشوة الحرّية، الحرّية  

  .لدكالسماء المفتوحة، العالم كله ب  

*   *   *  


