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  البوهيميين

  ينيشّجياكومو بو

تـو  ريني للب شّّياكومو بو ج هي أوبرا من أربعة فصول وضع ألحانها         البوهيميين

 والمشاهد واقعة في مدينـة      .اإليطالية، ووضعها لويجي ألليكا وجيوسب جياكوزا     

أداء لألوبـرا كـان فـي تـورين         وأول  . البوهيميين والسيناريو لهنري مورجر   

وكان دعى مسرح منطقة تورين     وهو اآلن ي  ( في مسرح المنطقة     1896راير  بف1

  .)رئيس األوركسترا الشاب أرتورو توسكانيني

  

  الفصل األول  

  في علية

إلى  اليسار موقد النار، وطاولة،      . لجثشباك متّسع يطل على األسقف المغطّاة بال      (

: خرى صغيرة للكتب وأربعة كراسي ومنصب للرسـم       وسرير، وخزانة للثياب وأ   

. رودولفو يراقـب بتأمـل مـن الـشباك        . كتب منتثرة ، رزم ورق، وشمعدانان     

إنـه عيـد    . يداه خدرتان من البرد   ." ممر البحر األحمر  . "يعمل بالرسم  مارشللو

  .)الميالد

  .)يحاول الرسم(  مارشللو

  حمرهذا ممر البحر األ  

  يجعلني أرتعد  

  صب فوقيكأنما ي  

  قطرة بعد قطرة  

  سأجعل في انتقامي  

  فرعون يغرق  

  .)إلى رودولفو(  

  ماذا تفعل؟  

  أنا أراقب الدخان الرمادي  رودولفو

  صاعدا من ألوف مداخن باريس  
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  صاعدا نحو السماء  

  .)يشير إلى الموقد الخالي من الحطب(  

  بينما موقدنا  

  كسول ال يدفّئنا  

  مسترخ كلورد نبيل  

  زمن لم يقم بواجبهمنذ   مارشللو

  فهو ال يحصل على استحقاقه  

  ماذا تفعل هذه الغابات الغبّية  رودولفو 

  تحت الثلوج؟  

  رودولفو، دعني أخبرك  مارشللو

  عما يزعجني، فالبرد يجّمدني  

  مارشللووأنا ال أخفي عنك   رودولفو

  إن عرق الجباه يزعجني  

  أصابعي متجّمدة كأنما غُرست   مارشللو

  ج كقلب موسىفي علبة الثل  

  الحب مثل موقد النار الذي يستهلك الكثير  رودولفو

  وبسرعة فائقة  مارشللو

  ار الحطبغصمثل حين يكون الرجل ...   رودولفو

  والمرأة شعلة اللهب...   مارشللو

  واحد يحترق...  رودولفو

  قبتواألخرى تر...   مارشللو

  ولكننا في هذه اللحظة نتجّمد  رودولفو

  !ن الجوعونموت م...   مارشللو

  نريد نارا  رودولفو

  .)ن يكسرهأيمسك بالكرسي ويحاول (  مارشللو

  !انتظر سنضّحي بالكرسي  
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  .)يوقفه ويمسك مخطوطة(  رودولفو

  " يوريكا"  

  هل وجدت شيئا؟  مارشللو

  شحذ ذكاءك يا رجلإنعم   رودولفو

  دع الفكر تلتهمه النار  

  .)مشيرا إلى لوحته(  مارشللو

  !حمردعنا نشعل البحر األ  

  ال، إن رائحة الدهان والخيش نتنة  رودولفو

  ولكن مسرحيتي تعبق بالعاطفة التي تدفئنا  

  .)بذعر مسرحي(  مارشللو

  أتريد أن تقرأها؟  

  .سأتجّمد وأنا أنتظر  

  الورق يقضقض ويصبح رمادا  رودولفو

  ولكن الشعر يرتفع إلى السماء  

  وهذا يهدد كل ثقافتنا  

  وتصبح روما أثرا بعد عين  

  أيها القلب النبيل  لومارشل

  لنبدأ بالفصل األول  رودولفو

  !حسنا  مارشللو

  !شقّه  رودولفو

  !أشعله  مارشللو

ثـم يـسحب    .  يشعل النار بجزء من المخطوطة     رودولفو(  

  االثنان كرسيين لهما ويجلسان يتدفآن

  !ما أحلى توّهجها  رودولفو

  !ما أحلى توّهجها  مارشللو
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يمـد  . تجّمدا من البرد  م: كولينُيفتح الباب بعنف ويدخل     (  

يرمي بغضب حزمة من الكتب     . ن يدفئهما أرجليه محاوال   

  .)لطاولةاعلى 

  سفر الرؤيا إشاراته تنذرنا  كولين

  ال أحد يقبل وعدا في مساء عيد الميالد  

  .)مدهوشا: ينظر إلى النار(  

  !نار  

  !اهدأ، مسرحيتي تبدأ  رودولفو

  في النار...   كولين

  !أجدها فعال متوّهجة  

  !نيرانّية  ودولفور

  .)حين تتالشى  كولين

  !وقصيرة  

  ما قّل ودل، له التقدير  رودولفو

      .)يحمل كرسيا بعيدا عن رودولفو(  كولين

  يا مؤلّف، أريد الكرسي  

  المدة الفاصلة غير مستحّبة  مارشللو

  !أسرع  

  .)ةآخر من المسرحّيجزء يقبض على (  رودولفو

  الفصل الثاني  

  ال أحد يهمس  مارشللو

  فكر عميق  لينكو

  ما أحلى توّهجه  مارشللو

رودولفو يقطع جزءا آخر من مسرحيته ويلقي بـه فـي           (  

 إلى األمام بكرسـيه     كولينيتقّدم  . تعود إلى االشتعال  النار،  
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رودولفو يقف قريبا من صديقيه، مـع بقّيـة         : ويدفئ يديه 

  .)مسرحيته

  !ما أحلى لونها  مارشللو

  فّاف اللهب األزرق الراداخل هذ  رودولفو

  !قصة حب عنيف تتالشى  

  الصفحات تطقطق  كولين

  !ّهداتنفيها قُبل وت  مارشللو

  .)يرمي باقي المسرحّية في النار(  رودولفو

  اآلن دعنا نحرق ثالثة الفصول معا  

  هكذا الفكر الشجاعة  كولين

  !اتّحدت معا  

  كولين، مارشللو، ورودولف

  هذا اللهب الجميل يتالشى  

  في صطعه نور مرحة  

  يا إلهي لقد خمد اللهب  للومارش

  !مسرحّية هشّة عبثّية  كولين

  .)لحظة بعدها ينطفئ اللهب: يصفقون بحماس(  

  إنها تذوي وتموت  مارشللو

  .)ينطفئ اللهب(  

  !تّبا له، تّبا للمؤلّف  كولين ومارشللو

من الباب يظهر صبّيان، أحدهما يحمل طعاما، وزجاجات        (  

احدة في الموقد يضع وخمر وسجائر، واآلخر رزمة حطب   

تطقطق، يتقّدم األصدقاء الثالثـة مـن الموقـد، يلتفتـون           

ويصيحون في عجب إلمدادات الطعام التي زّودهم إّياهـا         

 يأخذ رزمة الحطب    كولين. الصبي، ووضعها على الطاولة   

  .)المساء بدأ: قرب الموقد ويذهب إلى الباب
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  الحطب  رودولفو

  السجائر   مارشللو

  الحطب  رودولفو 

  السجائر  لومارشل

  كولين، مارشللورودولفو، 

  الحظ ابتسم لنا وأعطانا  

  وفرة العيد  

يدخل من الباب بروح النصر، راميا على الطاولة بعـض    (  شونار

  .)النقود

  من أجلكم بنك فرنسا  

  .وقع في عجز اليوم  

  .) يلتقطانهامارشللورودولفو و(  كولين 

  !التقطها، التقطها  

  قصير النظر؟نت أهل أنت أصّم؟ هل   شونار

  !نظروا من هذاأ  

  .)منحنيا(  رودولفو

  !ليبيلويس ف  

  .ليكيمانحني ل  

  .)يضع النقود على الطاولة(  الرابع

  !إنه لويس فيليب، يكرمنا  

ن ي يريد أن يخبرهم عن حظّهم الجّيد، ولكن اآلخر        شونار(  

  .)يجيئون ويذهبون في إعداد المائدة. ال يصغون

  د الذهبيةهذه النقو: اآلن أصغوا  شونار

  أو الفضّية؛ لها تاريخ نبيل  

  .)يضع حطبة في الموقد(  مارشللو

  دعونا ندفئ الموقد  
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  عانى البرد طويال  كولين

  لورد... لورد إنكليزي...   شونار

  مللورد، أو ما شابه  

  ...يريد موسيقّيا  

  .) من الطاولةكولينيرمي برزمة كتب (  مارشللو

  ُبعدا لها  

  !لنهيئ المائدة  

  .)يكمل حديثه(  شونار

  ...أنا ربما؟ سأطير...   

  أين الحطب الصغير؟  رودولفو

  هناك  كولين

  هنا  مارشللو

  .)يشعلون نارا كبيرة في الموقد(  

  ال أمثّل نفسي..   شونار

  ...سألته... أخذني  

  .)يهيئ الصحون(  كولين 

  لحم مشوي بارد  

  بينما رودولفو يشعل النار(  مارشللو

  !رقائق وفطائر حلوة  

  متى نبدأ دروسنا؟...   شونار

  .)يالحظ أن ال أحد يهتم لما يقول(  

  قّدمت نفسي إليه، وقبلني...   

  متى نبدأ دروسنا؟: وسألته  

  :وأجاب  

  .)مقلّدا اللهجة اإلنكليزّية(  

  ."اآلن أيها الشاب المحنّك"  
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  مشيرا إلى ببغاء ." نظرأ"  

  في الطابق األرضي  

  نستمر في العزف حتى"  

  ."غاءيموت هذا البب  

  دع الغرفة تسطع بالبهاء  رودولفو

  !الشموع  مارشللو

  .)يضع شمعتين على الطاولة(  

  وهذا ما جرى...   شونار

  ...عزفت ثالثة أيام متواصلة  

  وبما أنني شاب وسيم  

  جّربت سحري ألكسب  

  قلب الجارية  

  !فطائر لذيذة  كولين

  أليس هناك غطاء طاولة؟  مارشللو

  اءال أستطيع األكل بدون الغط  

  .)يأخذ صحيفة من جيبه ويفردها على الطاولة(  رودولفو 

  !...فكرة جّيدة  

  !الدستور  كولين ومارشللو

   ورقة متفائلة...  رودولفو

  دعنا نأكل ونشرب عليها  

  ...حّضرت لكم سلطة البقدونس  شونار

  !للعيد...   رودولفو

  لوريتو فرد جناحيه...   شونار

  لوريتو حّضر منقاره  

  لبقدونس سلطة اهأطعمت  

  !ومثل سقراط مات  
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 الـذي   كولينيرى أن ال أحد ُيلقي انتباها لحديثه، يمسك ب        (  

  .)يمّر به حامال صحنا

  .)بانزعاج(  كولين

  من؟  

  !ليأخذ الشيطان أمثالك  شونار

  .)يرى أن اآلخرين قد بدؤوا بأكل الفطائر الباردة(  

  ؟ماذا تفعلون  

  هذه تؤكل فيما بعد! كال  

  ي األمسيات الشتائية الباردةعليها أن تكفينا ف  

  .)يضع األشياء بعيدة في الخزانة الصغيرة(  

  تأكلون ما في البيت  

    في الليلة قبل الميالد   

  وكل الحارات الالتينّية المحتفلة  

  نواع السجقأمزّينة ب  

  والمحلّيات، والصبايا اللدنات  

  عطرهّن يمأل الساحات  

  يغنّين باعتزاز فرحات  

  ، كولينومارشللرودولفو، 

  .)شونارضاحكين يحيطون ب(  

  !إذن هذا ميالد حّواء  

  !مع كل فتاة طالب لرجع غناها  شونار

  يكون صداها،  

  :والدين له مكانته يا سادة  

  !لنشرب في المنزل، ونتعشّى في الخارج  

  .)رودولفو يغلق الباب، ثم يقفون جميعا ويصّبون الخمر(  

  .)اهتينيتوقّفون ب: يوجد طرق على الباب(  بنوا
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  هل تسمعون؟  

  من هناك؟  مارشللو

  بنوا  بنوا

  إنه صاحب المنزل  مارشللو

  !أغلق الباب في وجهه  شونار

  .)يصيح(  كولين

  !ال أحد في البيت  

  الباب ُمغلق بالقفل  شونار

  !كلمة من فضلكم  بنوا

  .)بعد اسشارة اآلخرين، يفته له الباب(  شونار 

  !فقط واحدة  

  .)قول اإليجارت ويناوله ورقة للومارشيرى : يدخل باسما(  بنوا

  .)يتناولها بوّد عظيم(  مارشللو

  !هنا  

  أحضر له كرسّيا  

  بسرعة  رودولفو

  ...ال تهتّم، فقط أوّد  بنوا

  !هاك المقعد  شونار
  هل نأتيك بشراب؟  مارشللو

  !شكرا لك  بنوا

  !بصّحتك، سّيدي  كولينرودولفو، و

 بنـوا   . واقف واآلخرون جالسون   كولين. يشربون جميعهم (  

  .) الورقةمارشللويضع كأسه وُيري 

  !بصّحتك سّيدي  كولين

  أريد الفاتورة عن ربع العام  بنوا

  .)بسذاجة(  مارشللو
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  أنا مسرور لرؤيتك  

  ...إذن  بنوا

  .)مقاطعا(  شونار

  !رشفة أخرى يا سّيدي  

  .)يمأل له كأسه(  

  شكرا لك  بنوا

  لنشرب بصّحتك  األربعة

يأخذ الكرسي القريـب    كولين  . يجلسون جميعا ويشربون  (  

  .)من الموقد ويجلي

  .)مارشللويسترّد حديثه مع (  بنوا

  جئت ألراك  

  وبالربع األخير من العام  

  ...وعدتني  

  .)ُيريه النقود الموجودة على الطاولة(  مارشللو

  أنا وعدت  

  .وأنا بشرفي سأفي بوعدي  

  .)مارشللوبدهشة همسا إلى (  رودولفو

  ماذا تفعل؟  

  .)ارشللومبهدوء ل(  شونار

  هل أنت مجنون؟  

  .)إلى بنوا بدون أن يعتري رفيقيه أي اهتمام(  مارشللو

  هل رأيت؟ بقيت لنا المتعة

  لحظة في صحبتك  

  خّبرنا ماذا تبلغ من العمر  

  مسيو بنوا العزيز؟  

  تسألني عن عمري؟  بنوا
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  !هل تمزح  

  عمرنا أكثر أو أقل  رودولفو

  أكثر؛ أكثر بكثير  بنوا  

  أو أقلقال أكثر   كولين

  .)س بنوا مراراأكيمألون (  

  في مساء آخر في مابيل  مارشللو

  قُبض عليك بتهمة الخطيئة في الحب  

  !ن تنكرأحاول   

  نعم، هناك قضّية   بنوا

  !ة جميلةامرأ  مارشللو

  آه، نعم، جدا  بنوا

  أيها الوغد  شونار

  غاو  كولن

  وغد داعر  رودولفو

  إنه مدفعراسخ كشجر البلوط   مارشللو

  الرجل لديه ذوق رفيع  رودولفو

  !آه، آه  بنوا

  هذه الخصل الكستنائّية  مارشللو

  !أيها الوغد  شونار

  لقد ترنّح  مارشللو

  !فخورا كطاووس  

  أن كبير في السن، ولكني قوي  بنوا

  رودولفو، شونار، كولين

  لقد ترنّح فخورا كطاووس  

  له فضيلة المرأة تستسلم  مارشللو

  .)بثقة تاّمة(  بنوا
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  كنت شابا خجوال  

  واآلن أحتاج أن أعّوض  

  نعم كترويح عن نفسي  

  ..ثعلبة نشيطة عبلةمثل   

  .)يشير واصفا شكل األنثى(  

  لست أعني كالحوت  

  وال أريد واحدة بوجه مدّور  

  !ال ال.. أو جلد على عظم  

  النساء النحيالت صعب التعامل معهن  

  هلن النصبأدائما ال يست  

  في شكوى دائمة من الحب  

  ...جتيمثال ذلك زو  

اآلخـران  :  يقبض يديه على الطاولـة ويرفعهـا       مارشللو(  

  .)بنوا يراقب تصّرفاتهم مدهوشا: يقلّدانه

  .)باستياء تهكّمي(  مارشللو

  هذا الرجل لديه زوجة و  

  !قلبه ضائع في المجون  

  !يا للفظاعة  شونار، كولين

  وأنت تعّدي مسكننا بهذا الطاعون  رودولفو

  !أخرج من هنا  شونار، كولين

  نريد أن نطّهر الغرفة  مارشللو

  !وسنحرق بعض السكّر  

  في طريقك استرذل  كولين

  ...أنت تسيء إلى أخالقنا  شونار

  ...أنا... أنا أخطأت  بنوا

  !أصمت  مارشللو
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  !أصمت  رودولفو

  ...يا سادتي الطّيبين، من فضلكم  بنوا

  ، شونار، كولينمارشللو

  ، سّيديفي طريقك! صمتا  

  رج من هنااذهب، أخ  األربعة معا

  مساء طّيب لصاحب دارنا  

  !ها، ها، ها

  .)يلقون به خارجا(  

  !لقد دفعت ربع األجر  مارشللو

  موماسفي الحي الالتيني مقهى   شونار

  ينتظر قدومنا  

  ليحيا المسرفون  مارشللو

  !سأقسم بيننا الغنيمة  شونار

  !لنقسم  رودولفو 

  !لنقسم  كولين

  .)يتقاسمون المال الذي أحضره شونار(  

  .)يعطي كولين مرآة مكسورة(  ارشللوم

  هناك جميالت قادمات  

  من السماء آتيات  

  انتبه للياقتك أيها الدب  

  .ورتّب شعرك  

  رافق حالقا للمرة األولىأس  كولين

  يعلمني مهانة وسخافة  

  استخدام موسى الحالقة  

  !لنذهب  

    ، شونار، كولينمارشللو
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  لنذهب  

  سأبقى خلفكم حتى ُأنهي  رودولفو

  ."قنفذ البحر "تي الرائدة مقال  

  !حسنا أسرع بها  مارشللو

  في خمس دقائق، أعرف مهنتي  رودولفو

  سننتظرك في األسفل  كولن

  في الدهليز  

  إذا تأخرت، ستسمع كورسنا  مارشللو

  !خمس دقائق ال أكثر  رودولفو

، شونار، وكولين   مارشللو. يأخذون والّعة ويفتحون الباب   (  

  .)يخرجون ويبقون خلف الدرج

  )يغادر(  شونار

  انتظرا ذيل قنفذ البحر  

  !إن كان قد طال  

  .)من الخارج(  مارشللو

  عينك على الدرج  

  تمّسك بسياج الحديد  

  .)ينادي(  رودولفو

   تتعثّرالّلئ !ببطء  

  .)من الخارج(  كولين 

  ظلمة كالقطران  

  .)من الخارج(  شونار

  !اللعنة على الناطور  

  .)صوت وقوع خفيف(  

  !حادث  كولين

  كولين، هل أنت مّيت؟  لفورودو
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  .)من أسفل الدرج(  كولين

  !ال، ليس تماما  

  !هيا أسرع  مارشللو

... رودولفو يجلس إلى الطاولة، ويعمـل جهـده ليكتـب         (  

  .)يصبح نافذ الصبر، ويمّزق ما كتب، يرمي بقلمه جانبا

  .ما عاد عندي إلهام  رودولفو

  .)ضربة خجولة على الباب(  

  من هناك؟  

  .)لخارجمن ا(  صوت ميمي

  عذرني من فضلكأ  

  .)ينهض(  رودولفو

  !إنها امرأة  

  من فضلك، شمعتي انطفأت  صوت ميمي

  .)يهرع ليفتح الباب(  رودولفو

  !هيا  

  .)عند العتبة، وفي يدها شمعة منطفئة وفي األخرى مفتاح(  ميمي

  هل تسمح؟  

  .أدخلي لحظة  رودولفو

  ليس من ضرورة  ميمي

  .)مصّرا(  رودولفو

  يتفّضل... أرجوك  

  .)ميمي تدخل، ولكن تنفسها تحّول فجأة إلى شهيق(  

  .)مفكّرا(  رودولفو

  هل أنت مريضة؟  

  .ال شيء... ال  ميمي

  !تبدين شاحبة جدا  رودولفو
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  ...إنني مقطوعة النفس، آه هذا الدرج  ميمي

 علـى  ترتمـي رودولفو ما كاد يسندها حتى  . ُيغمى عليها (  

  ).شمعتها من يدهاسقط توأثناءها . كرسي

  .)محرجا(  دولفورو

  ماذا أفعل؟  

  .)يحضر القليل من الماء ويرشّه على وجه ميمي(  

  .تبدو بحال سيئة  

  .)ميمي تسترد وعيها(  

  هل أنت أفضل؟  

  نعم  ميمي

  ...، اقتربي من الموقدبرد هنا  رودولفو

  لحظة، قليال من الخمر؟  

  .شكرا لك  ميمي

  .)يعطيها كأسا ويصب لنفسه آخر(  رودولفو

  من أجلك  

  .قليال، فقط قليال  ميمي

  هكذا؟   رودولفو

  شكرا  ميمي

  .)تشرب(  

  .)رودولفو لنفسه(

  !ما أجملها صبّية  

  واآلن إذا سمحت تشعل شمعتي  ميمي

  بهذه السرعة؟  رودولفو

  نعم  ميمي

رودولفو يالحظ الشمعدان على األرض، يرفعه وينير لها        (  

  .)الشمعة ويعطيها لميمي دون كلمة أخرى
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  اء سعيداشكرا لك ومس  ميمي

  .)تغادر(  

  .)يصطحبها إلى الباب(  رودولفو

  مساء سعيدا  

  .)يعود إلى عمله(  

  .)تعود(  ميمي

  !آه يا عزيزي، ما أشّد غفلتي  

  أين تركت مفتاح غرفتي؟  

  !ال تقفي في الباب شمعتك بدأت ترتعش  رودولفو

  .)شمعة ميمي تنطفئ ثانية(  

  .)ب تنطفئيركض بشمعته باحثا وحين يصل إلى البا(  رودولفو

  شمعتي انطفأت أيضا ! يا للسماء  

  !آه  ميمي

  أين يمكن أن أفقد مفتاحي؟  

  .)رودولفو يغلق الباب(  

  !ظلمة كالقطران  رودولفو

  !يا لسوء حظّي  ميمي

  أين يمكن أن يكون؟  رودولفو

  .)تتقدم بحذر(  ميمي

  ...كم أنا مزعجة كجارة  

  .)يلتفت نحو صوت ميمي(  رودولفو

  .أبدا لست مزعجة  

  !كم أنا مزعجة  ميمي

  .)يبحث األرض عن المفتاح بقدميه(  رودولفو

  .تقولين؟ ال أبدا، أبدا ماذا كنت  

  ى إيجادهساعدني عل  ميمي
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  سأفعل  رودولفو

  أين يمكن أن يكون؟  ميمي

  .)يجد المفتاح(  رودولف

  !آه  

  .)يضع المفتاح في جيبه(  

  هل وجدته؟  ميمي

  !ال  رودولفو

  ...بدا لي  ميمي

  ...قة، الحقي  رودولفو

  بحثامن فضلك   ميمي

  !أنا أفعل  رودولفو

يتظاهر بالبحث يقوده صوت وخطوات ميمي، رودولفـو        (  

فجأة يجـد   . يتحّرك نحوها، برأس منحن، آمال أن يلمسها      

  .)نفسه قرب ميمي، ويمسك يدها

  .)مدهوشة(  ميمي

  !آه  

  .)يمسك بيد ميمي بصوت مليء بالعاطفة(  رودولفو

  ّمدةهذه اليد الصغيرة متج  

  دعيني أدفئها بين يدي  

  ما الفائدة من البحث؟  

  لن نجده في الظلمة الداكنة  

  ولكن لحسن حظنا  

  إنها ليلة يضيئها القمر  

  ونحن والقمر أقرب الجيران  

  .)تحاول ميمي أن تسحب يدها(

  لحظة يا آنسة  
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  خبرك بكلمتينأدعيني   

  من أنا وما هو عملي  

  أيمكنني؟  

تلتقـي  . ودولفو يفلت يـد ميمـي     ر: ميمي ال تقول شيئا   (  

  .)أخذهمبكرسي فتجلس عليه وقد أخذ منها االنفعال 

  من أنا؟  

  .أنا شاعر  

  ماذا أفعل هنا؟ أكتب  

  كيف أعيش؟ أعيش في فقر شديد  

  مثل سّيد عظيم  

  أبذّر ثروتي من القصائد وأشعار الحب  

  في يقظتي وفي أحالمي  

  أبني قصورا في الهواء  

  رفي روحي أنا مليوني  

  بينما جواهري تُسلب مني  

  !من لّصين، عينين جميلتين  

  !دخلتا عندي هذه اللحظة  

  جميع أحالمي الماضية هربت مني  

  أحالما جميلة أعتز بها  

  !فجأة زالت بدون أثر  

  ولكن السرقة لم تجرحني عميقا  

  !ألن في مكانها نعمت بأمل جديد  

   كل شيء عنينت تعرفينأ  

  هل تخبريني من أنت؟  

  . تتكلّمين؟ من فضلكهل  

  .)مترددة قليال، ثم تقرر أن تتكلّم وهي جالسة(  ميمي
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  نعم، دائما يدعونني ميمي  

  ولكن اسمي الحقيقي لوسّيا  

  قّصتي قصيرة  

   والحريرانتالكأطّرز   

  في منزلي أو بعيدة عنه  

  حياتي هادئة، ولكنها سعيدة  

  وماضّي كان زنابق وورود  

  أفرح بهذه المسرات   

  ألشياء لها سحر جميلهذه ا  

  تتكلم عن الحب، عن الربيع  

  عن أحالم الخيال  

  وعن األشياء ذات األسماء الشعرية  

  هل تفهمني؟  

  نعم  رودولفو

  دائما ينادوني ميمي  ميمي

  !لماذا؟ ال أدري  

  أعيش وحدي  

  أصنع وجباتي  

  ال أستقبل أحدا في غالب األحيان  

  أصلّي لإلله مرارا  

  أعيش بنفسي وحيدة  

  ي غرفتي البيضاء الصغيرةف  

  أنظر إلى السقوف والسماء  

  الجليدوعندما يذوب   

  أول الشموس تكون ملكيدفء   

  وأول قبلة نيسان لي  
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  في مزهريتي براعمه الوردّية  

  أراقب البتالت واحدة بعد أخرى   

  !برائحة الزهرة العطرةتتفتح   

  ولكن الزهور التي أبذرها  

  وا أسفاه ليس لها عطر  

  دي ما أقوله أكثرليس ل  

  أما عن نفسي  

  فأنا جارتك، التي دقّت بابك  

  .مقلقة راحتك، في وقت غير مناسب  

  .)من الساحة(  شونار

  !رودولفو! هيا  

  .)من الساحة(  كولين

  !رودولفو  

  .)من الساحة(  مارشللو

  أال تسمعني؟! هللو  

  .)عند سماع صياح رفاقه، رودولفو ُيظهر استياءه(  

  لبطيئةأيتها المركبة ا  

  !مؤلف األشعار  كولن

  انزل أيها البليد  شونار

يفتح الشّباك قلـيال ليمكنـه      ! رودولفو يصبح أكثر استياء   (  

التحدث مع رفاقه الذين نزلوا إلى الساحة؛ من النافذة يدخل          

  .)نور القمر الغرفة

  عباقي ثالثة أسطر ألكتبها، سأسر  رودولفو

  تقترب من النافذة قليال  ميمي

  من هؤالء؟  

  .)لميمي(  رودولفو
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  .أصدقائي  

  أتسمع؟  شونار

  لماذا تأخّرت طول الوقت بمفردك؟  مارشللو

  نحن اثنان هنا. لست وحدي! كال  رودولفو

  سمااستمروا في طريقكم إلى مو  

  .واحجزوا طاولة لنا، لن نتأخّر  

  .)ك، ملّوحا لرفاقه ليتأكّد من ذهابهمايبقى عند الشّب(  

  ، شونار، وكولنمارشللو

  .)صرفونين(  

  موماس، موماس، موماس  

  !بهدوء ورصانة، سنذهب إليه  

  !موماس، موماس  شونار وكولن

  وجد قريحته الشعرّية  مارشللو

  !موماس، موماس، موماس  شونار وكولن

  ..ا صبّيةآه، ما أحاله  رودولفو

  وجد قريحته الشعرية  مارشللو

  ما أجمل تقاطيع وجهها  رودولفو

   يقبله بلطفاجماله  

  قمرشعاع ال  

  أرى فيه أحالم الحب  

  التي طول حياتي حلمتها  

  .)يطّوق ميمي بذراعيه(  

  .)متأثّرة جدا(  ميمي

  !آه، الحب هو وحده يرشدنا  

  مثل هذا الحب غزا روحي  رودولفو

  أشعر بالسرور، وبحنان الحب  
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  قبالتنا ترتجف من الحب  

  .)متأثّرة جدا(  ميمي

  !آه، الحب وحده يرشدنا  

  .)مستسلمة(  

  ته الحلوة اللطيفة تسحرنيكلما  

  وهو يطريني  

  !الحب وحده يرشدنا  

  .)رودولفو يقّبل ميمي(  

  .)تحرر نفسها(  ميمي

  !ال أرجوك  

  .أنت لي اآلن  رودولفو

  أصدقاؤك في انتظارك  ميمي

  ؟يلماذا تبعدين سريعا عن  رودولفو

  .)مترددة(  ميمي

  ...أحب أن أقول ولكنني ال أجرؤ  

  .)بلطافة(  رودولفو

  !يتكلّم  

  .)بمكر رشيق(  ميمي

  ماذا لو جئت أنا معك؟  

  .)مندهشا(  رودولفو

  !ميمي... ماذا؟  

  .)ملّمحا(  

  يكون لطيفا لو نستطيع  

  .البقاء هنا فالبرد يضّرك  

  .)باستسالم عظيم(  ميمي

  .سأبقى قريبة منك  
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  ومتى نعود؟  رودولفو

  .)بخبث(  ميمي

  !انتظر وستعرف  

  .)يساعد بحنان بوضع شالها(  رودولفو

  .خذي ذراعي، يا صغيرتي  

  .)تعطي ذراعها لرودولفو(  ميمي

  سّيدي، سأفعل كما تقول  

  .)ذراعا بذراع يسيران نحو الباب(  

  !خّبريني أنّك تحبيني  رودولفو

  .)باستسالم(  ميمي

  أحبك  

  .)في الخارج(   ميمي ورودولفو

 !ما أعذب الحب، ما أعذب الحب! ما أعذب الحب  


