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  امرأة العم

  أوبرا هزلية من فصل واحد

  تأليف جول أدونيس وشارل جراند فاليه

  موسيقى جول ماسنيت

  يسرى األيوبي  ترجمة

 

  الشخصيات

  كونت جاي دي كرديل    نوريت

  أليس دي كارديل  سوبرانو

  شفريت  سوبرانو

  



  ليجنوب بريطانيا، قرب كوينبر: المشهد

. مدفأة كبيرة إلى اليمين. اب رئيسي في العمقبصالة في قصر قديم مهّدم، (

  .)أثاث قديم؛ مقعد مريح كبير؛ صوان للثياب، كراسي، أبواب جانبّية

  

  المشهد األول

  .)عند فتح الستارة، ليل، المكان خال، ُيسمع رنين في الخارج(

  مقدمة موسيقية

  .)غير محمول باليدمشعل ص ، معهاتي من اليسارأت(   شفريت

  من هذا الذي يطرق بابنا    

  قبل أن يأتي النهار

  .)الرنين يتعالى(

  هذا باب باحتنا

تسير قرب الموقد وتضيء شمعدانا من مشعلها وتضعه على (

  .)الطاولة، فيضيء المسرح

  نحن ال ننتظر أحدا يزورنا    

  ابن المركيز لن يأتي إالّ غدا

  .)الرنين يتعالى(

  ؟جرسنان يرمن هذا الذي 

  لعلّه مسافر ضّل ملتجئا إلينا



تختفي لحظة في العمق، ثم تعود ممسكة بالمشعل لتضيء الطريق (

  .)لجاي

  المشهد الثاني

يحمل في يد علبة قبعة و في , جاي بلباس ضابط صغير الرتبة(

  )األخرى حقيبة سفر

  أخيرا، شاهدت وجهه    جاي

  .)إلى شفريت(    

  أهذا قصر كيردريل؟    

  !دخل سيدي، إنه هناا   شفريت

  !ئ هنا، تبا لها من رحلةيجاألولى أهذه المرة     جاي

  .)يخلع قبعته وثيابه الجعكة(    

  !أية رحلة وأي جو رهيب    

  والضباب يظلم الفضاء    

  والليل يسدل ستاره على الصحراء    

  المرور بها يرعش قلب الرجال    

  يحتاج إلى شجاعة األبطال    

  !بأية رحلة، وأي جو رهي    

  إنه هو من شاء السفر   شفريت

  !في مثل هذا الجو المعتكر



  !أي جو رهيب! أي جو رهيب    جاي

  وأية رحلة في الظلماء    

  والليل يسدل ستاره على الصحراء    

  ب الرجالالمرور بها يرعش قل    

  يحتاج إلى شجاعة األبطال    

  إنه هو من شاء السفر   شفريت

  حين الضباب يظلم الفضاء    

  جو رهيب، أي جو رهيبأي     جاي

  في الليل والظلماء! وأية رحلة    

  والمرور في الصحراء    

  يرعش قلب الرجال    

  وتحتاج إلى شجاعة األبطال    

  إنه هو من شاء السفر   شفريت

   الجو المعتكرذافي مثل ه    

  .)يذهب ليعلّق معطفه وقبعته(    جاي

  ! سحر هذي البالدعظمما أ! آه    

   هناك جنةتن كانإ    

  في كوكانيافهي 

  !في بريطانيا    



  كل طريق يؤدي إلى مستنقع    

  وكل درب ضيق إلى متربة    

  عشرون مرة في هذه الصحراء    

  زلقت على الثلج ولقيت العناء    

  .)بتهكّم(    

  هذه بالدي، كما يقول الساحر مرلين    

  يحميها ويرعاها    

  !تبا لكل مرلين    

  .والشيطان يحرق بريطانيا وشوارعها    

  هذا جزاء من شاء السفر   شفريت

  في مثل هذا الجو المعتكر    

  الثلج يغطي الصحراء    

  والضباب يظلم الفضاء    

  المرور بها يرعش قلب الرجال    

  يحتاج المرء إلى شجاعة األبطال    

  الليل يسدل الستار    

  وتكثر فيها األخطار    

  المرور بها يرعش قلب الرجال    

  يحتاج المرء إلى شجاعة األبطال    



  يحتاج المرء إلى شجاعة األبطال    

  !أي جو رهيب، أي جو رهيب    جاي

  أية رحلة والضباب، يظلم الفضاء

  والليل يسدل ستاره على الصحراء

  المرور بها يرعش قلب الرجال

  يحتاج المرء إلى شجاعة األبطال

   سحر هذه البالد أعظمما

  !إنها جنّة ولكن ال تُداس في الشتاء

  !يبأي جو رهيب، أي جو ره

  !أية رحلة، تبا لها من رحلة

  وصلت إلى بر األمان! وأخيرا

  ؟اكيف ال تملكون حتى اليوم قطار

  .افتأمنون المخاطر والعثار

  عليك أنت السعي لهذا   شفريت

  !فأنت ستكون مالك هذا القصر

  !أنا نفسي    جاي

  من سيغدو مالك هذا القصر؟    

  .)ينظر حواليه(    

  أنا ابن المركيز    



  كردريل؟جاي دي     

  أهذا هو القصر؟    

  !جميل أثاثه    

   كنا ننتظر قدومك في الغد،لهذا   شفريت

  ...أفهم... نعم    جاي

  كنت في إفريقيا    

  فأسرعت ألرى ميراثي وأمالكي    

  حين استلمت الرسالة    

  علي أن آخذ لنفسي إجازةكان     

  .)ينظر حواليه(    

  كل ما فيه متهدم    

  هذا البيت العتيق    

  .)مدهوشة(   شفريت

  !أوه!... بيت عتيق    

  أتعتقدين! ماذا؟ أوه    جاي

  أنه ال ُيباع في المزاد العلني؟    

  .)مصعوقة(   شفريت

  في المزاد العلني؟    

  !لالقصر الريفي لعائلة الكردر    



  !انيا لألسف والخسر! في المزاد العلني    

  !هو! هو! إلهييا ! يا إلهي! آه    

  .)تبكي بحرقة(    

  صلح سكنابيت ال َي    جاي

  كم تراه يجلب ثمنا؟    

  لماذا تصمتين؟    

  .)باكية(   شفريت

  يك األمورحال، تعود إلعلى كل     

  هذا البيت العتيق! آه    جاي

  طبعا تعود إلي فيه األمور    

  !ال ينقصني إال أن ال أملك تقرير األمور    

  .)لنفسها(   شفريت

  !ما أسوأ ما يجري! ما أسوأ ما يجري    

  ! سكان القصرسيفيق! هيا    جاي

  .)مذهولة(   شفريت

  سكان القصر؟

  .)تنفجر بالضحك(

  !هي! هي! هي

  انظروا كيف تضحك! حسنا    جاي



  !إلهييا ! يا إلهي! آه   شفريت

  !هو! هو! هو    

  .)تبكي بحرقة(    

  سكان القصر؟    

  !أين هم سيدي! هي! هي    

  أنت وحيدة هنا؟    جاي

  !حسنا    

  .)تضحك(   شفريت

  !هي! هي! هي    

  وأثناء ذلك،! آه    

  البستاني كمانهنا يوجد     

  ...حين يستيقظ!... حسنا    جاي

  ال سيدي! آه   شفريت

  ! أيا كان..لن يعنيه األمر    

  أال يسره؟    جاي

  إنه ينام، ويعود للنوم   شفريت

  !هذه عادته... ينام دائما    

  وأنت؟    جاي

  أنا ال أنام! أنا! آه   شفريت



  ماذا تدعين؟    جاي

  ي، في خدمتكشفريت سيد   شفريت

  ...أموت من الجوع!... حسنا    جاي

  ؟أال يوجد مؤونة في البيت    

  !أسد جوعي

  !هذا ال ينقصنا! مؤونة؟ آه   شفريت

  ا،لدينا حليب من معزاتن    

  لدينا جبن من معزاتنا،    

  ...لدينا خبز    

  !خبز ومعزاتك    جاي

  .)يذهب إلى الطاولة ويجلس(    

  هيا، كل شيء في بريطانيا    

  !كان في بريطانياكما     

  !حاال، سيدي   شفريت

تركض إلى الصندوق وتضع على الطاولة صحنا وجرة من (

  .)الفخار، وسكينا لقطع الخبز

  .)يتتبع خطى شفريت وهي ذاهبة آيبة بساقين عاريين(    جاي

  !خادمة مغناج    

  إنها ال تدمر عاشقها    



  !بحذائها المطلي بالبرنيق    

  .)أمام الطاولة متهكّماإلى شفريت التي تتوقّف (    

  أهذا كل ما عندك؟! آه! آه    

  .)يجلس أمام المائدة ويمسك برغيف الخبز(    

  ما هذا؟    

  .)ضاحكة(   شفريت

  ما هذه الحماقة؟! أوه! أوه! هي! هي! هي    

  !يا هذه    جاي

  !إنه خبز سيدي   شفريت

  هذا خبز؟    جاي

  .)يضرب الطاولة بجمع يده(    

   قطعةهل أنت متأكّدة أنه ليس    

  !من نفايات الطاحونة، نخالة    

  .)يحاول أن يذوقه ثم يتوقف(    

  إنه يدافع عن النفس! تبا له    

    مثل شرف الشجعان ال ُيمس  

  .)يذوق الحليب(    

  !هذا الحليب كعصارة العنب المخلل! يا للعجب    

  .)مدهوشة(   شفريت



  !سيدي    

  .)ناهضا(    جاي

  هيا، أشعر بالغثيان    

  !اول هذا الطعامال أستطيع تن    

  سيدي ال تجعلني عاجزة عن إرضائك   شفريت

  أفعل ما أنا قادرة عليه    

  .)تبكي(    

  إنها ليست غلطتي! هو! هو    

  تبا ما كنت أعنيك! آه... أيضا؟    جاي

  ...حين أكون جنديا! أعني اآلخرين    

  ...ماذا؟ هل أنت سيدي الكونت   شفريت

  حين أكون هناك ُأدعى الكونت،    ايج

  !م وقوة ذراعيبحج

  ماريشال فرق عسكريةلكنني     

  !قنّاص خيالة في إفريقياو    

  هل هذا ممكن؟   شفريت

  ماذا تريدين؟ سيد مستقبلي     جاي

  !في العشرينوأنا 

  ذلك، نعم أفضل نموذجككنت     



  !..مدللينبريطانيا الألطفال     

  في ثالثة أعوام أنهيت حقي في الميراث    

   إلى بريطانياوال أدري اآلن حين عدت    

  كيف أصرف نشاطي    

    ...ليّ عم لوالدي، جد    

   حياته في الحروب قضىشيخ شجاع    

   ترك لي ميراثي،لم أره في حياتي    

  السيد المركيز؟   شفريت

أثناء ما كان جاي مستمرا في حديثه تأخذ شفريت الخبز والحليب (

  .)وتبدأ باألكل والشرب

  الل الرسائلتماما، ما كنا نعرفه إال من خ    جاي

  أكتب إليه طلبا للمال    

  :وكان يجيبني    

  !."لن أورثك شيئا"    

  وأعود بعد حين إلى االبتهال    

  :ويكون رده    

  !." لن أورثك شيئا"    

  !فأكفّ عن السؤال    

  !وأمضى حياته يصرف لي هذه األفعال    



  .)يتوقّف(    

  ولكن أراك وقد أعجبك الحال! آه    

  ! كل حالأنت أوفر شجاعة مني على    

  !إنه حليب معزاتي   شفريت

  .)مستمرا(    جاي

  ولكن لنعد إلى قصة عمي    

  كان من يضربني األكثر    

  هذا هو توقيعه النبيل    

  .)مشيرا بحركة التوقيع(    

  يتراوح على شفا صاعقة    

  تنفجر من حين آلخر    

    جعل حياتي طعم المر  

  أراه في أحالمي ويمألني القهر    

  جرال أدري فيم أتف    

  أألنني أحمل اسمه؟    

  حملته وأنا مضطر    

  ال أريد منه أن أتحدر    

   دي كردرلىسمأال أريد أن     

  .)يقوم بإشارة غضب(    



  !اللعنة على إمضائي بهذا االسم    

  جاء يوما مصطحبا جميلته    

  بررررم معلنا أنه تزوج    

  وأنه أنعم علي بزوجة عم    

  !يا للضربة! آه

  :حييتها بقصيدة شعرية

  عمي العزيز، محارب شجاع "

   جد مطواعللشرعية

  !ال تحرمني كوريث شرعي

  بأوهام ترتيلة عفا عليها الزمن

  !تصيب بها حفيدك بالمحن

  .)يغير من لهجته الساخرة(

  !تبا للعالقة الشرعية! آه

  لتذهب إلى الشيطان! آه

  !عالقته الشرعية

  !إنها لي بلية

  .)بخوف(   شفريت

  ا تقول؟ماذ! إلهيآه يا     

  أجد من واجبي أن أزور المحترمة امرأة العم    جاي



  .ما عادت تسكن هنا... سيدتي المركيزة؟   شفريت

  !عجبا    جاي

  منذ ستة أشهر، منذ أن توفي سيدي المركيز   شفريت

  تركت هذا المنزل الذي ليس لها    

  لتستقر في ضيعتها    

  !في بيت صغير، قريب من هنا    

  .)إلى نفسها(    

  ذا سيئا؟أليس ه    

  ...نظريأهكذا،     جاي

  بأسلوب بريطانيا... ها أنذا أتعشى    

  ...أال يمكنني الراحة قليال    

    ؟...اأفقي  

  .)مدهوشة(   شفريت

  كيف؟... أفقيا    

  .)ضاحكا(    جاي

   فرنسية فُصحى لغةهذه ليست! آه! آه    

  !نون متزمتون بريتونيوالبريطانيأنتم     

  ال في قصري؟، أيمكنني النوم قليأخبريني    

  إذا أردت سيدي أن تخلو لنفسك   شفريت



  .)تفتح بابا(    

  .هنا شقة سيدي المركيز    

  .)ناظرا من كوة الباب(    جاي

  غرفة عمي؟    

  ...اإلنسان يتجمد في هذه الغرفة الواسعة! ال    

  النهار يطل من الشفق    

  سآخذ ساعة تهويمة    

  على هذا المقعد العتيق    

  !الخيرمساء . هذا يكفيني    

  .)قبل أن تنصرف، يناديها ثانية(    

  ...أخبريني!.. آه    

  .)تعود بسرعة(   شفريت

  !سيدي    

  !استدعيه... قبل أن يأتي موثّق العقود    جاي

  علي أن أتخلّص من هذا البيت المتهدم    

  !كيف، ال يهم    

  رازيا، بدوية شابة    

  .)يرتدي معطفه(    

  أتفهمين؟    



  نعم، سيدي   شفريت

  .) نفسهاإلى(    

  !بدوية! أي حيوان هذا! بدوية    

  أال تزالين هنا؟! حسنا    جاي

  .)وهي خارجة(   شفريت

  !ولكن كم هذا سيء كم هذا سيء    

  .)تختفي في العمق(    

  

  المشهد الثالث

  .)منفردا(    جاي

  علي أن أثبت حقي    

  فأنا الموصى له بحق عمومي    

  أيها الكسول، أيها الكسول    

  ق العقودأيها السيد موثّ    

   موثق العقود الكسول    

  أريد أن أغير هذا القصر الريفي القاتم    

  أدعم هذين البرجين     

  يكلفني هذا عشرين ألفا    

  .)صائحا(    



  خمسا وعشرين ألفا، بل ثالثين    

  ليصبح سكنا مفرحا    

  فع السعر أكثرارارفع،     

  قصر من القرون الوسطى    

  يستحق سعره ذهبا    

  !، بل أربعينخمسا وثالثين    

  .)مسلّما(    

  !كيلإممتن أنا ! شكرا    

  السعر مغر    

  .)يصيح(    

  !أربعين كال، خمسين    

  !حسنا، ال بل ستين    

  !ض حينذاك بالتمليكبأق    

  .)يبرم شاربيه(    

  ن ألف فرنك ذهبييست    

  مبلغ جميل جدا    

  وحين أحصل على المبلغ المدور    

  !ما أحمقني! عجبا    

  لهاسأدعو السرية ك    



  !هيا يا رفاق    

  لنشرب الكأس الدهاق    

  من المساء إلى الصباح    

  نعم، من المساء حتى الصباح    

  نبقى يا رفاق    

  مع الكأس حتى الصباح    

  نقضي الليالي في سعادة عابرة    

  أجمل من أيامنا الغابرة    

  ونحيا بين رنين الكؤوس    

  من يوقظ العشّاق    

  العشّاق، العشّاق؟    

       دقاءهيا يا أص    

  اسكبوا الكأس الدهاق

  من المساء حتى الصباح

  استريحوا، والكأس في اليد

  من المساء حتى الصباح

  استريحوا يا أصدقاء والكأس في اليد

  استريحوا يا أصدقاء والكأس في اليد

  استريحوا يا أصدقاء والكأس في اليد



  ميلو دراما

  .)موسيقى األوركسترا في استمرار(

   يسرح بعيداها هو ذا خيالي    

  ونحن ال زلنا هنا     

  .)يستقر في المقعد(    

  سأحاول النوم ساعة أو ساعتين    

  حتى أستدعي موثّق العقود المحترم    

  

  المشهد الرابع

جاي نائم، أليس بثياب شبه حداد تدخل بلطف من العمق دون أن يالحظها (

  .)الكونت؛ تنزل وهي تنظر حواليها، وتُبدي إشارات ندم وحساسية

  أغنية عاطفية

  بعدما في رعاية اهللا أودعته    أليس

  عدت والقلب مني مجهدا    

  راغبة أن أراه    

  اا مؤبدوأقول له وداع    

   أيها العزيز من كان لي الهدىوداعا    

  !شاهدا على سعادتي، كم أنا مستوحدة    

  منذ ودعته أسمعه    



  يناديني من المدى    

  حنانه كمرآة مخلصة لن ينفدا    

  فورة في القلبصورته مح    

  دائما في القلب أن أصمدا    

  يحفزني بذكراه ألنال السؤددا    

  .)مستيقظا شيئا فشيئا(    جاي

  ولكن من أيقظني    

  أهو في حلمي؟    

  .)وهي ذاهبة(    أليس

  !وداعا! وداعا    

  صوت يبلغ أذني    جاي

  .)تشاهد الكونت(    أليس

  !يا إلهي... هل هناك أحد ما؟     

  .)مذهوال(    جاي

  !أة في هذا المكانامر    

  

  ثنائي غنائي

  لقاء غير ُمنتظر    جاي

  من هذه التي تتحدى الخطر    



  راجفة لمرآي والنظر    

  لقاء غير ُمنتظر    أليس

  يرجف قلبي بالرغم عني    

  لمرآه والنظر    

  .)لنفسه(    جاي

  أتقول أنها خائفة مني؟    

  .)لنفسها(    أليس

  راجفة لمرآه    

  بالرغم عني أتأثّر    

  ء غير ُمنتظرهذا لقا    

  يرجف قلبي بالرغم عني    

  لمرآه والنظر    

  أرتجف لرؤياه! آه    

  بالرغم عني، إنه لقاء غير ُمنتظر    

  من تقول أنها تخشاني     جاي

  وهذا لقاء غير ُمنتظر

  من التي ترتجف لمرآي وتستتر

  وتقول أنها تخشاني، تخشاني أنا

  !وهذا لقاء غير ُمنتظر



  ت أجهلهكن... حضورك هنا سيدي    أليس

  واآلن سأنسحب    

  .)يستوقفها في مرح(    جاي

  آه ال، كنت في انتظارك    

  .)مذهولة(    أليس

  !تنتظرني، أنا    

  أنت من جاءت في حلمي الساحر    جاي

  تتحدى الخطر    

  يا له من حلم باهر    

  !ويا له من لقاء غير ُمنتظر    

  أغنية عاطفّية 

  في أعماق بريتاني     

  في مثل هذه اللحظة

  أعيش وحديكنت 

  حالما أراجع نفسي في مرقدي

  وأرى ذاتي في مشهد

  خلت أنني أرى عفريتا ينشد

  الرائعة تغني" سيلفي"أو 

  جنية أنت، مالك أو امرأة



  أصغيت حينها إلى تنهدي

  ال تخشي مني سيدتي، 

  ابقي قربي ال تبعدي

  جنية أنت، مالك أو امرأة

  !ابقي قربي وال تبعدي

  .)تتكلم ببرود(    أليس

  أشكرك سيدي على مجاملتك     

  ومن جديد أرجو عفوك

  ...ألنني أزعجت حلمك

  !...آنستي! آه    جاي

  .)نفس اللهجة(    أليس

  .لكنني أردد، كنت أجهل وصولك    

  .اسمح لي اآلن أن أنسحب    

  !تحياتي سيدي    

  .)مذهوال(    جاي

  !يسيد    

  .)أليس تخرج إلى العمق(    

  

  المشهد الخامس



  .)جاي ثم شفريت(

  .) مذهوال(    يجا

  هل كانت رؤيا! آه

  ؟ قلبيُبعثت من شيطان لهيب

  كانت هنا، سمعتها كالعندليب

  تشدو بنغم كالنحيب

  خفق القلب له وازداد وجيبي

  ليتها تعود ثانية، أراها دون حسيب

  .)يقترب من الباب(

  .)تدخل من العمق(   شفريت

  ها أنذا سيدي،     

  رأيت موثّق العقود

  لمسكينالرجل العزيز ا! آه

  ذراعاه هوتا حين أخبرته

  أنك راغب أن تبيع القصر 

  في المزاد العلني

  سيأتي فورا عند الظهر

  .) مبتهجا(    جاي

  ولكن أخبريني! حسنا، حسنا



  من الصبية التي أتت منذ حين

  رأيتها هناك، وغابت فجأة؟

  .)مذهولة(   شفريت

  ..صبية؟    

  دخلت هنا! ساحرة    جاي

  حين كنتُ نائما    

  ولكن لم يكن هناك صبية   شفريت

  أيمكن أن تكون السيدة المركيزة؟    

  ابنة العجوز؟    جاي

  .)مذهولة(   شفريت

  أية عجوز؟

  المركيزة دي كردرل العجوز! اللعنة    جاي

  .)فارغة الصبر(   شفريت

  .ولكن ليس هنا مركيزة عجوز    

  ماذا؟    جاي

  إنها السيدة المركيزة نفسها   شفريت

  آه، تبا    جاي

  .أرملة السيد المركيز   شفريت

  !امرأة عمي!.. عمتي    جاي



  .)حزينا(    

  أخبريني إذن، شفريت! آه    

  عمتك، نعم سيدي الكونت   شفريت

  عمي األكبر ترك لي! عمتي    جاي

  !عمة مسنّة هنا    

  .)إلى شفريت(    

  أخبريني هل هي جميلة    

  أعتقد ذلك! نعم! جميلة   شفريت

  ولطيفة، وحساسة محبوبة    

  ي جميع كورنواي ليس لها مثيلأعني ف    

  يبدو أنك تحبينها كثيرا! أوه! أوه    جاي

  

  نغم بريتاني

  إن كنت أحبها فهي فخري    شفريت

  إنها من حملني من شارع بونتافان

  ورعت فجري

  .)متذكّرة(

  يتيمة مسكينة طُردت 

  من منزل سيد مسن ظالم



  دون مأوى، دون خبز

  يتيمة مسكينة من منزله طُردت

  تصفر في الخارجالريح 

  كم كان البرد قاسيا! آه

  !وأنا أرعش في الطريق

  .)لحظة ذهول وخوف(

  أظن أني رأيت الغساالت

  صبع يضحكن علي وُيشرن نحوي باإل

  أظن أني رأيت الغساالت

  يضحكن علي وُيشرن نحوي باإلصبع 

  وفجأة سمعت صوتا يناديني

   والقلب مني موجع!فقدت صوابي

  فتحت عيني وكانت هناك

  !جميلة كما هي العذراء

  رأيت الدموع تمأل عينيها

  وبيديها الحنونتين

بيديهاتدفئ يدي   

   بيديهايتدفئ يد

  نزلهاموجعلتني سعيدة في 



  هاخدمومنذ عامين وأنا أ

  ألجلها وأصلّي في اآلحاد 

  الدعاءعسى أن يبلغ السماء 

  !فداءلو شاءت روحي لها ! آه

  !أيتها الطفلة المسكينة    جاي

  .)بتهاجبا(    

  نعم أخبريني، علي أن أراها     

  فأنت تعلمين جيدا أنني حديثا قدمت

وأرغب أن أعلم رأيها في  

  لقد دخلت هنا، ثم ذهبت،

  أخبريها أن السيد الكونت دي كردرل

  .يرغب أن يقدم احترامه إليها

  !حسنا، سيدي   شفريت

  .)لنفسها وهي تخرج(    

  !عجبا! عجبا    

  ليس له مزاج سيئ     

  .)تدخل من اليمين(    

  

  المشهد السادس



  عمي الكبرىزوجة أيمكن أن تكون ! ماذا    جاي

  ولكنها بدت لي أصغر سنّا    

  عمي الصغرىزوجة أم تراها     

  ...تلك الساحرة التي جرى الحديث عنها    

  إنها متميزة، عمي كان له ذوق في اختيارها    

  .)تظهر مع أليس(   شفريت

   أخ المركيزنعم، سيدتي، هذا هو ابن    

  .الموضوع السيئ ... إنه الوريث، تعلمين    

  .)تتوقف(    أليس

  !شفريت    

  .)يتقدم منها ويحييها معانقا(    جاي

  ...اعذريني، سيدتي المركيزة    

  ... عميزوجة ... سيدتي... أعني    

  بكل تأكيد أنني أخطأت    

  ...لم أكن أنتظر مجيئك... ولكنني    

  .)ضاحكة(    أليس

  يديإنه خطئي، س    

  ، كنت قلقةكنت مدهوشة    

  .ولم يخطر على بالي أن أخبرك من أنا    



  سأقوم بواجبي أن أريك القصر آلخر مرة    

  .)مرتبكا(    جاي

  ...نعم! أوه... ؟رهذا القص    

  ولكنه ال يصلح لإلقامة في الشتاء    

  .إنه كئيب    

  .)بانتعاش(    أليس

  مكانالدنيا  ولكن ليس في !آه

  أعز عندي من قصري

  فت فيه السعادة مع المركيزعر

  ثالثة أعوام مرت وكأنها حلم سعيد

  تمسك بالوعد الذي أعطاه لوالدي

  بنفس الحنان، بنفس الغيرية

  علي كوالدي

  .)تغير لهجتها وتتوجه نحو شفريت(

  ولكن، يا طفلتي، حان الوقت، في اعتقادي

  .لنتهيأ لمغادرة المكان

  .)لنفسه(    جاي

  ادرة؟ماذا؟ لماذا؟ أية مغ    

  .)إلى أليس(   شفريت



  نعم سيدتي المركيزة، معنا أربع ساعات    

  .على الطريق لنصل إلى دير سانت مارتين    

  .)قافزا(    جاي

  ! إلى الدير    

  .)إلى أليس(    

  ! لهذاكيف، تبا    

  !عفوا! آه    

  .)بلطف(    

  أتريدين! تبا! كيف    

  أتريدين أن تنسحبي إلى الدير؟    

  ت،سيدي الكون! نعم    أليس

  ...  لدي عائلةتليس    

  ...أنسحب من العالم بأسره    

  ...بال عودة    

  إلى حيث الهدوء والراحة    

  .)قلقا(    جاي

  .شيء طبيعي... هذا عدل... نعم! آه    

  .)إلى شفريت(    أليس

  شفريت، من عليه أن يحضر لي العربة    



  إنها هنا، سيدتي المركيزة   شفريت

  .)إلى شفريت(    أليس

  ن معي أليس كذلك؟ستأتي! حسنا    

  .)إلى جاي(    

  سيدي، وداعا    

  .)يودعها بقلق(    جاي

  !...سيدتي المركيزة    

  .)إلى شفريت التي حاولت أن تتبعها(    أليس

  ابقي هنا، يا طفلتي، ابقي قرب السيد    

  إنه غريب هنا، وبقاؤك قربه يفيد    

  .سأعانقك قبل أن أصعد إلى العربة    

  .)حيي تحية أخيرةتنصرف إلى العمق بعد أن ت(    

  

  المشهد السابع

  أجيبي... تقدمي قليال، أنت    جاي

  عمي... هذه المرأة الشابة، أخيرا    

  كيف تسنى له الزواج منها؟    

  سيدي، اآلنسة أليس   شفريت

   شيخ مؤن في الجيشهي بنت بائع    



  .أنقذ المركيز حياتها، حين كان في آيزني    

  ...ق والبيضفي الصراع بين الزر... نعم! آه    جاي

  كان عمي رجال شجاعا حارب مع البيض،    

  وعانى صراحة في هذا الصراع    

  .)إلى نفسه(    

  ...الشيطان يحرقني، في دمي هذا اللهيب    

  ..وبعد هذا    

  بعد هذا، حين رأى أليس طفلة يتيمة   شفريت

  السيد المركيز أحضرها معه    

  ثم أحبها، أليس كذلك؟    جاي

  !...كان يعبدها!  أعتقد ذلكمدموازيل أليس؟   شفريت

  ... حضورها هنا، كان مثل شعاع الشمس    

  .وذات يوم سيدي المركيز تزوجها    

  هذا ما فكّر فيه. ليترك لها ثروته    جاي

  ولكن أخبريني كيف أكون أنا الوارث؟    

  .)بحيوية(   شفريت

  !حدث هذا رغما عنا، هيا! آه    

  .)ضاحكا(    جاي

  !شفريتلطيفة، أكملي كنت ! شكرا    



  أخبرتككما    شفريت

  سيدي المركيز، حين رأى     

   كتب وثيقة،ته تقتربينها

  .ولكنه مات قبل أن يوقّعها    

  .أصابته نوبة شلل    

  !وحينها، طلب كاتب العدل    

  وبعد هذا؟    جاي

  آنسة أليس! حسنا   شفريت

  .)متذكّرة(    

  سيدتي المركيزة أسرعت بدخول كاتب العدل    

  ...إلى الغرفة    

  ما كانت ألي سبب كان،     

  تريد أن تزعج الشيخ العزيز

  .في لحظاته األخيرة    

  كم أكّد لها الموثّق، كم أصر، كم رجاها    

   لن تحوز شيئا منه،هاأن توقّع الورقة، فبدون توقيع    

  ولكنها أمسكت بالورقة وجعكتها ورمتها في النار    

  كيف فعلت هذا؟! كيف    جاي

  .)جانبا(   شفريت



  أنا...  كنت هناكولكنني    

  ...وصليت كثيرا لسانت جيلدا    

  ماذا تهمسين؟    جاي

  يعني.. أنا؟ ال شيء   شفريت

  .)مترددة(    

  ...أرغب أن أقول شيئا لسيدي    

  ...لكنني أخشى سيدي    

  ..ال تخافي مني، تكلمي! حسنا    جاي

  سيدتي المركيزة قبل ذهابها   شفريت

  ...رغبت أن تحصل على صورة زوجها    

  إن كنت ترغب بيعها... نها فكرتوحي    

  ...إياها بثمن غير باهظ    

  .)قافزا(    جاي

  أهذا ممكن؟    

  .)بغضب(    

  !تبا! هكذا! آه    

  هل هي التي فازت؟    

  .)خائفة(   شفريت

  األمورمعك انظر كيف ساءت     



  .)بتواضع(    

  .له الحق... يستطيع سيدي الرفض    

  ...لماذا أنا هنا؟    جاي

  ئل المجترة؟هل أنا من األيا    

  ص؟اقنّ هل أنا    

  !اللعنة    

  هل ُيهزأ بإنصافي؟    

  ال تغضب سيدي   شفريت

  !أبيع هذه اللوحة    جاي

  ولكنني أقدمها عن طيب خاطر    

  !للسيدة المركيزة    

  شكرا سيدي! حقا؟ آه   شفريت

  ...شكرا من أجل سيدتي    

  !كم ستكون سعيدة    

  اغفر لي! وأنا التي ظننتك سيئا    

  !أنت لطيف! بأنت طي    

  .أنت اللطيفة    جاي

  .)ضاحكة(   شفريت

  !..لو كنت أجرؤ! هي! هي! هي    



  !وحق إيماني، سأكون شقية    

  .)تقفز فجأة إلى عنقه وتعانقه(    

  !، آه، آههآ    جاي

  .)ضاحكا(    

  !كيف تتصرف هذه الشفريت    

  ! من فرحي أتحمس! أوه   شفريت

  !هي! هي! هي

  اآلن بدل الضحك! أقوى مني    

  وبالغناء... بالرقص... أرغب بالبكاء    

  .)ضاحكا(    جاي

  اضحكي، ابكي، ارقصي، غني، ! حسنا    

  .هذا يسرني... لن أزعجك    

  رقصة

  بنات روشيل   شفريت

  جهزن السفينة    

  الشراع الكبير من الدنتيل    

  وشراع المقدمة من الساتان األبيض    

  طاقم السفينة لم يكن في ربيع العمر    

  ي في عز شبابهوالنوت    



  لم يتجاوز التاسعة عشر    

  طراد رشيق على خط الرتل    

  طراد رشيق على خط الرتل    

  طراد رشيق على خط الرتل    

  !ولكنه كان عطوفا على المحبين! آه    

  طراد رشيق على خط الرتل    

  !ولكنه كان عطوفا على المحبين    

  !برافو    جاي

  ة روشل صبي   شفريت

  في مركب ثان

   عرفوا الخبرحين

هم المكانغادروا لتو  

  وخافوا الصدام

  وتحت نيران المعارك

  صمد الطاقم الشجاع

  !وأخذ السرادق

  ولكنه لم يعد يضحك! آه

  .من المحبين

  طراد رشيق على خط الرتل



  لكنه لم يضحك من المحبين

  !لم يعد يضحك من المحبين

  !ساعة سعيدة    جاي

  ولكن أخبريني    

  تكون؟لوحة المركيز أين     

  .في غرفته.. هناك   شفريت

  هل يشبهني؟    جاي

  !أعتقد هذا! آه   شفريت

  يقولون أنها تتكلم    

  ال أحتمل! ال! يا للشيطان    جاي

  !من يتكلم    

  ...إنه يحرمني ميراثي    

  ولكنني لن أغضب     

  رؤية صورة العم الشجاعل

  ألنني لن أراه بعد في البقاع    

  انتظريني، سأعود    

  .)مينيخرج من الي(    

  

  ثامنالمشهد ال



  شفريت ثم أليس

   .)لنفسها(   شفريت

  ...ومع ذلك يرثه... إنه لم يره أبدا

  !أليس هذا ظلما؟ وغباء

  .)ترى أليس تدخل من العمق(

  تعالي بسرعة، سيدتي المركيزة! آه

  !عندي خبر جديد يفرحك، هيا

  يخصني؟    أليس

  لوحة سيدي المركيز   شفريت

  حسنا! التي تمسكت بها    

  من السيد طلبتُها    

  !إذا أراد أن يبيعها    

  بماذا تفكرين؟    أليس

  كان في سورة الغضب   شفريت

  أترين؟! آه    أليس

  !قال ليحرقني الشيطان   شفريت

  ص؟اقنّهل أنا     

  هل أنا جبان؟    

  ألي منقار كبير؟    



  أُيهزأ بإنصافي

  هذه اللوحة أقدمها بكل امتنان

  !للسيدة المركيزة

   هذا؟أقال! آه    أليس

  إنه لطيف معك، أليس كذلك؟   شفريت

  !واضح أنه لطيف    

  .)حالمة(    أليس

  ...نعم... نعم    

  !ما كان سيئا في أعماقه، هيا   شفريت

  ... ولكنه كما يبدو    

  !افعلي ما عليك فعله

  .)ترى جاي داخال(    أليس

  !ها هو! اصمتي    

  

  المشهد التاسع

  .) يرى أليس وشفريتداخال من اليمين، بيده ورقة بدون أن(    جاي

  هذه الورقة وجدتها    

  !..على لوحة المركيز    

  !هذا غريب    



  .)يذهب ليقرأها فيرى أليس وشفريت(    

  !آه    

  .)يخفي الورقة بسرعة(    

  .)تتقدم(    أليس

  شفريت اتركينا وحدنا    

  سيدي الكونت،    

  أريد أن أشكرك    

  !على أريحيتك    

  .لك كل شكري    

  .)مبتهجا(    جاي

  ...ي سيدتيانتظر    

  هذه اللفتة ليست بذات أهمية    

  من جهتي، أطلب منك خدمة    

  !ولكن إن كنت قادرة عليها... خدمة؟    أليس

  إنها لرغبتك المطلقة، وأنت تحكمين    جاي

  إن كنت توافقين على لحظة مقابلة    

  .)مدهوشة(    أليس

  اتركينا وحدنا! تخيرني    

  !شفريت، اذهبي يا طفلتي    



  ينعم سيدت   شفريت

  .)وهي خارجة(    

  ما الذي يريد أن يقول؟! تماسكي! تماسكي    

  .)تخرج إلى العمق(    

  

  المشهد العاشر

  إنني أصغي إليك سيدي    أليس

  .)محييا(    جاي

  اسمحي لي بالجلوس! ألف تحية    

  .)يقترب من المقعد(    

  هذا يعطيني الوقت ألرتب كلمات المعركة    

  .)ضاحكة(    أليس

  ؟أهو إعالن حرب سيدي    

    .)ضاحكا(    جاي

  أهناك منحة أخرى؟... من فضلك... ربما    

  ال تنظري إلي هكذا، ألنني قبل المعركة    

  .تجعلين العدو على الطريق    

  .)تدير رأسها(    أليس

  !كألنني هكذا سيدي، أكون مهتمة بتقدم    



  .)بمرح(    جاي

  هذه كلمة تشجعني! تقدمي    

  .وتجعل الطريق سهال أمامي    

  .، سيديتكلم    أليس

  .)مرتبكا(    جاي

  ... حسنا، سيدتي    

  اسمعي مني هذا االعتراف

  أنا لست معتادا، أن أكون مالكا

  .)ضاحكة(    أليس

  ! لما ُيمتلك بسهولةهذه عادة    

  ... لم يكن األمر سهال كما تعتقدين    جاي

  !كال، بشرفي العسكري

أساء لي سيدتي... كان عبئا علي...  

  ..عيكنت لطيفة م... عميامرأة 

  وافقي على البقاء في القصر كما في الماضي

  هذه هي الخدمة! وفيه تحكمين

  ودعيني أرحل. التي تقدمينها لي

  .بلطف كما جئت

  ما تقدمه لي سيدي الكونت    أليس



  ليس جيدا لي، ما فرحت له منذ لحظة    

  سأجعلك تحزن حين أرفضه    

  ترفضين؟    جاي

  .)ببرود(    أليس

  !نعم، أرفض    

  .ألي سبب؟ أرجوك!  لماذاولكن    جاي

  لماذا سيدي؟ ألن هذا القصر ملكك    أليس

  . لهأنت الوريث الشرعي    

  ...فأنا ليس لي حق فيه    

  .)بغضب(    جاي

  !حقي! حقي    

  !أنت أيضا، أنت تتكلمين عن حقي    

  مثل تلك المتميزة    

  .)متذكّرا(    

  !الصغيرة الرهيبة شفريت    

  .)تنهض(    أليس

  ال تصر سيدي    

  لمتي األخيرةك    

  لستُ مضطرة    



  .وقراري ال رجعة فيه    

  إذن، تريدين المغادرة؟    جاي

  !لن أقاسي بعد هذا! حسنا، ال    

  ...هذه اللحظة!... سيدي الكونت    أليس

  .)بغضب(    جاي

   ؟هل أخطأت معك، منذ رأيتك    

  ومنذ طلبت رؤيتك

  ؟هل أخطأت حين أردت مقابلتك

  هنا، قربك في مستقبل هادئ

  !دة لم أعرفها من قبلفي سعا

  .)يحتد غضبه(

  كالمك اخترق صدري... حضورك

  بسحر غير محدود

  أنساني ما حولي من وجود

  أحببت القصر القديم

  أحببت هدية عمي

  نعم... حسنا... أنا... أحببت شفريت

  !أحببتك وأردت أن أكرس حياتي

  .)مرتبكة(    أليس



  !...سيدي    

  أغنية ثنائية

  .)بهيام(    جاي

  ب الذي حلمت به كان حلوا الح    

  الحب دخل ذاتي فباركته

  باركته راكعا سيدتي،

  ألنه كان منك

  !أنت الحب الذي حلمت به وباركته

  .)منحنية لجاي(    أليس

  ...من فضلك اصمت    

  الحب دخل ذاتي فباركته    جاي

  .)لنفسها(    أليس

  !يا إلهي ما أحلى هذا الكالم    

  يا إلهي قلبي يخفق له    

  .قلبييخفق له     

  مثل روحك الساحرة    جاي

  سعيدة، سعيدة، محبوبة    

  !من القلب أصغي إلى النبضات    

  !من القلب أصغي إلى النبضات    



  ...لماذا، لماذا ال تعرفين الحب؟

  الحب سيد علوي يهب عطاءه    

  .فنستسلم رغما عنا لسحره    

  ما أحلى أن أكون محبوبة    أليس

  روحي مسحورة    

  لنبضات الحلوةال أستطيع مقاومة ا    

  .)إلى جاي(    

  !تحبني، قل لي، ولكن أليست حماقة    

  لماذا تعذّب قلبي؟    

  كلمة أخرى أرجوك    

  .كلماتك تخيفني    

  أال تشعرين؟! كيف! إيه    جاي

  !حين أضع حياتي أمامك    

  .)بمرح(    أليس

  إن كنت تفعل هذا إشفاقا، ال    

  فالحب الذي بيننا    

  الحب يكون مستحيال    

  يدين المغادرة سيدتي؟أتر    جاي

  .)يتماسك(    



  كلمة أخرى    

  قبل أن تغادري    

  !أستجديك العفو عني    

  من كل قلبي أغفر لك    أليس

  إذن لماذا تغادرين المكان؟    جاي

  هذا المسكن لك، أو أنه لن يكون ألحد    

  .)أليس تقوم بإشارة رفض(    

  !أتريدين أن تجعليني شقيا    

  وداعا، قلبي كان في حلم    

  .في حلم مستقبل سعيد    

   الحلوممن فضلك انس الحل    أليس

  الحب ال يجب، ال يجب أن يوحدنا    

  ولكن اليقظة التي حصل عليها    جاي

  اليقظة تعاني ألما مبرحا    

  !اليقظة تعاني    

  !من فضلك إنس الحلم الحلو    أليس

   وداعا يا قلبي الذي حلم    جاي

  بمستقبل ساحر يكلله الحب

  !أغادروداعا، سأغادر، س



  الحب ال يجب أن يوحدنا    أليس

  غادر ولترعك السماء     

  وأنت ارع مستقبلك

  سأغادر ولتحمك السماء

  غادر ولتحمك السماء

  

  المشهد الحادي عشر

  .)تدخل شفريت من اليمين(

  سيدتي، البستاني هنا ليساعدك

  ...على نقل اللوحة في العربة

  وبعد هذا جاء أهل القرية

  .ليقوموا بوداعك

  في لحظة سآتي... نعم، نعم    سألي

  !...دائما وداعا!... وداعا    جاي

  وحين أفكر من أنا    

  !... ليطردك الذي أتى    

  ويجردك من حقك

  المسكن لك سيدي    أليس

  ...ولكنني ال أريده، إنه مسكنك    جاي



  !لن أعيش فيه أبدا    

  ...بما أنك استدعيت موثّق العقود    أليس

  لنيعه في المزاد العيليب   شفريت

  ...أبيع هذا المسكن الذي أحببته! أبيعه    جاي

  والذي زينته؟ أرأيت سيدتي    

  ال تريدين قبول الوسيلة الوحيدة    

  في مسكنك؟... التي وجدتها لتبقي هنا    

  علينا أن نترك األمور على ما هي عليه، سيدي    أليس

  كلمتك األخيرة؟... أهذه         جاي

  .نعم    أليس

  !إذن    جاي

  .)مغتبطا(    

  إذن هذه اللوحة التي أردتها    

  اسمحي لي أن أقدمها بنفسي    

  لماذا، سيدي؟    أليس

  أتمسك بها كثيرا    جاي

  .بطيبة خاطر    أليس

  عدت، سيدتي، عدت سيدتي    جاي

  .)جانبا(    



  !إنها الوسيلة الوحيدة إليك! إذن، هيا    

  .)يدخل بمرح إلى الغرفة اليمين(    

  !أي جو مضحك طريف   شفريت

  أخشى أن أكون أسأت إليه،! آه    سألي

  !كريم... وهو مخلص    

  !أعتقد ذلك! آه! مخلص كريم   شفريت

  إنني بصراحة أحبه... من ناحيتي    

  إن مثله! آه... وأنت سيدتي    

  !..من يصلح ليكون زوجا حقيقيا    

أمامه البستاني حامال اللوحة معه يغطيها بنسيج صوفي يظهر و(  جاي

  .)أخضر

  ...اليمين، أيها األب النائمسر إلى ! هيا  

  !وانتبه حتى ال تؤذيها  

  !حسنا، هيا  البستاني

  .)النسيج ينزاح، وتسقط منه ورقة(  

  .)شفريت تلتقطها(  

  خذ، هذه كتابة  

  .)إلى البستاني(  جاي

  .ى األمام، علّقهاهيا، نصف دورة إل  



  .)تفتح الورقة المطوية(  شفريت

  .هذه الوثيقة!.. بالتأكيد  

  .)الناز(  جاي

  أية وثيقة؟  

  !هذا مستحيل... الوثيقة  أليس

  !هذا مستحيل... نعم  جاي

  .)تأخذها وتقرأها(  أليس

  أسجل وأنا بكامل وعيي  

  أن أمالكي الشرعية  

  هي لزوجتي ماري أليس كردرل  

  ...زوجتي  

  !"إنه موقّع عليها"  

  .)بفرح(  شفريت

  !موقّع  

  ماذا تقولين هناك؟ موقّع؟  جاي

  !ألنني جعلكتها، ورميتها في النار! ستحيلولكن هذا م  أليس

  .)بفرح(  شفريت

  !ولكنني سحبتها قبل أن تصل إليها النار  

  ووقعتها بنفسي  



  !لترحمني سانت جيلدا! أوه  

  ...أخيرا األمر غير واضح لي  أليس

  سأفسر لك كل شيء، سيدتي  شفريت

  نعم، نعم، لنر، أتفسرين لها؟  جاي

  الشيخكنت قد استشرت بورنيك   شفريت

  أمسك بالورقة وقال لي   

  أن أزحلقها كل ليلة

  عند المساء داخل غطاء اللوحة

  فمن وصل إليها من األعلى،

  وصليت للقديسة... من يوقعها

  سيدتي... جيلدا أن تشفع لي

  !صليت من كل قلبي

  .)بفرح(

  وهكذا، ُوقّع عليها، ال أعرف

  شيئا آخر، هذا ما عندي

  عرفإنني أ! أوه! هذا حقيقة    جاي

  !توقيع عمي    

  .)تثبت نظرها إليه(    أليس

  نعم، أليس كذلك، سيدي؟    



  .)مرتبكا(    جاي

  هذا حقّك، سيدتي،    

  .)إلى شفريت(    

  خذيها بسرعة إلى موثّق العقود    

  !سأفعل   شفريت

  .)بمرح توقفها(    أليس

  لحظة؟ سيدي، بدوري    

  أنا حاضرة ألقاسمك الوصية    

  بدوري، أرفض المشاركة    جاي

  !الشرعية... أنت الوريثة    

  .)بمرح(    أليس

  ...ولكنه توقيعك    

  .)مؤكّدا(    جاي

  بل هو توقيع عمي    

  .)بهدوء(    أليس

  أو أنه توقيع شخص آخر؟  

  .)بمرح(  جاي

    خذي حذرك سيدتي  

  إنني من عائلة كردرل  



  فال تتهميني وتسيئي إلى سمعتي  

  !فأنا جندي شجاع على رأس كتيبة  

   إنها السعادةإنه المستقبل،! آه  

  .التي آمل بها  

  

  النهاية

  .)متأثّرة(  أليس

  ال، ال، سيدي  

  .)تأخذ الوثيقة وتمزقها(  

  .)مصعوقة(  شفريت

  !آه  

  ماذا تفعلين؟  جاي

  .)إلى جاي(  أليس

  واجبي بكل بساطة  

  ولكن إذا لم أوافق  

  على نشر هذا السر الغريب  

  فعليك بدورك أن تقبل شروطي  

  عميزوجة نعم يا   جاي

  واجبك أن تعود إلى كتيبتك  أليس



  نعم، عمتي  جاي

  .)متأثّرة(  أليس

  إن كنت ال تزال تفكّر بالشخص  

  ...الذي تأثّر بوفائك  

  ...تعود... وبرقّة طبعك  

  .إليها  

  .)متأثّرا(  جاي

  .نعم، عمتي  

  .)تمد له يدها(  أليس

  ...هذه المرأة ستكون سعيدة بعودتك  

  .)بفرح(  جاي

  ! نها السعادة التي أحلم بهاإنه المستقبل، إ! آه  

  سأغادر وأنا ُمفعم باألمل

  أهدهد أعذب أحالمي

  أن أعيش قربك من أجلك

  ة لي في الحياةأحلى مكافأ

  أسترد فرح القلب

  والسعادة مدى العمر

  قلبي المغرم



  بالرغبة مفعم

  لك روحي وحياتي

  سأغادر وأنا سعيد! آه

  قلبك الكريم  جاي وأليس

  تتركه وأنت سعيد     

  قلبك الكريم المغرم     

  بالرغبة واألمل مفعم

  أحلى مكافأة في الحياة

  أحلى مكافأة في الحياة

  أنا سعيدة   شفريت

  أي أمل حلو أي أمل     

  وقلبي المحب يكافأ

  وقد فارقه الوجل

  !بأمل حلو أي أمل

ينسدل . يتوقّف لينظر مرة أخرى. جاي يبتعد بعد أن يقبل يد أليس(

  .)الستار

  انتهـى


