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      الشخصّيات

  ، ضابط جيش بريطانيجيرارد  نوريت

  ضابط جيش بريطاني فريدريك،  باريتون

  نيال كانثيا، راهب براهمي  باص

  الكمي، ابنته  سوبرانو

  مليكة، خادمتها  ميتزو سوبرانو

  دوسينحجي، خادم ه  نوريت

  لين، ابنة الحاكمإ  سوبرانو

  مس بنسون، مربيتها  ميتزو سوبرانو

  تاجر صيني  

موظفون وسّيدات إنكليزّيات، هنود، براهميون، تجـار، موسـيقيون، بّحـارة،           

  ن آسيويون يعيشون في الهنداصينيون، سك
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  الفصل األول

  مقّدمة موسيقّية

ر يوجـد   في العمق قرب مجرى مائي صغي     . حديقة كثيفة بأزهار الهند المتنّوعة    (

  .)الوقت مطلع النهار. هيكل ضائع بين الخضرة

  مقدمة موسيقية

  صالة وكورس

  دوس، رجاال ونساء حديقة للهنعند رفع الستار، حجي ومليكة يفتحان باب ال(

  )يدخلون

  ستار

  .)مليكة مع أصوات سوبرانو، حجي مع اثنين تنور(  الهندوس

  ة المعتادةالساعفي   

  تغمر الحقول الممتدةحين   

  في عرس النهار الوليد  

  وهج الشمس باللهب  

  نوحد صلواتنا  

  لنهدئ الغضب  

  لنهدئ الغضب  

  براهما يهدر  

  لنهدئ الغضب  

  براهما يهدد  

  لنهدئ الغضب  

  لتكن مباركا ثالثيا، يا من تمنح المأوى  نيال كانثيا

  لراهب منعزل يسخر منه ويساء  

  من حاكم، فظ أتى الديار بالبالء  

  نبياءنايطارد أ  

  ويعتدي على هياكلنا  
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  ولكن براهما المقدس ال ينساهم  

  يتحين الفرصة لالنتقام منهم  

   في وجوههموحين ينفجر  

  يكون خالصنا كلّنا  

  اليوم في تنازلي  

  قدرة اإلله تنجلي  

  أراه، أصعد إليه  

  أراه، أصعد إليه  

  !حين أسمع صالة ابنتي  

  .)جميع الهندوس يسجدون(  

  .)كواليسفي ال(  الكمي

   البيضاء"دورغا"  

  ! الشاحب"سيفا"  

  ! القادر"جانسا"  

  !أنتم الذين خلقتم البراهمة  

  .)الهندوس بأفواه مغلقة(  

  .)تظهر الكمي(  

  دورغا البيضاء  

  سيفا الشاحب  

  جانسا، احمنا،  

  يا سيفا، اهدأ  

  !أيتها اآللهة القديرة التي خلقت براهما  

  يا دورغا، دورغا البيضاء  الهندوس

  جانسا احمنا  

  يا سيفا هدئ غضبك  

  !ة القديرة التي خلقت براهماأيتها اآلله  
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  اذهبوا في سالم  نيال كانثيا

  رددوا بعد انصرافكم  

  .صالة الصباح  

  !اذهبوا، اذهبوا  

  !اإلله يصغي إليكم  

  في الساعة المعتادة  الهندوس

  حين تغمر الحقول الممتدة  

   النهار الوليدفي عرس  

  باللهبوهج الشمس   

   صلواتنانوحد  

  لنهدئ الغضب  

  لنهدئ الغضب  

  براهما يهدد  

  لنهدئ الغضب  

  براهما يهدد  

  لنهدئ الغضب  

  مشهد

  .)بحنان(  نيال كانثيا

  !الكمي، أنت من نحمي  

  إن استطعت تحدي الكراهية المقدسة  

   الظافرللعدو  

  هذا ألن اإلله القادر  

  يرحم الطفل القاصر  

  لمهاهما في ِحبما أن بر  الكمي

  ه،يسحق زهرالقادرأن   

  في خلقه األرض والسماء



 أوبرا الآمي                                                                                               ترجمة يسرى األيوبي       

 5

  يترك العسل  

  وهذا هو األمل  

  !للبشر األنقياء  

  !علي أن أتركك في هذه اللحظة  نيال كانثيا

  لماذا اآلن؟  الكمي

  !ال تخافي  نيال كانثيا

  ذاهب للهيكل المقدس  

  المدينة حيث في انتظاريفي   

  جمع ألعلن قدوم العيد  

  .)ى الخادمينإل(  

  .ابقيا قرب الكمي  

  سنقوم برعايتها  حجي

  سنقوم برعايتها نحن االثنان  مليكة

  قبل زوال النهارسأعود   نيال كانثيا

  لترعاك السماء  الكمي، مليكة وحجي

  وتأخذ بيدك  

  تطرد من طريقك  

  كل الشرور  

   السماءلترعاك  نيال كانثيا

  وتأخذ بيدك  

  وتطرد من طريقك   

  كل الشرور  

  .)يال كانثيا يغادرن(  

  غناء ثنائي

  .)بمرح(  الكمي

  تعالي مليكة،  
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  النيلوفر المزهر  

  يغطي النهر المقدس  

   ساكنايجري هادئا  

   زقزقةىويستيقظ عل  

  العصافير وضجيجها  

  سيدتي! آه  مليكة

  هذه الساعة التي أراك فيها تبتسمين  

  الساعة المباركة حيث أقرأ منها  

   أسرار قلبك وما تكتمين  

  قبة مغطّاة بالورد والياسمين  الكمي

  في صباح منعش وقلبي ملؤه الحنين  

  نحو نهر يغطّيه الزهور  

  لنذهب معا  

  لنذهب معا  

  لنركض، لنهرب! آه  

  لنتزحلق حتى نصل معا  

  إلى الضفاف الحانية  

  حيث تغني العصافير  

  في شجر قطوفها دانية  

  تزقزق العصافير  

  ةيأغانيها الاله  

  لنذهب معا  

  !لنذهب معا  

  تحت قبة كثيفة بزهر الياسمين  مليكة

  والورد معا  

  فوق نهر ضاحك بالزهور  



 أوبرا الآمي                                                                                               ترجمة يسرى األيوبي       

 7

   رطيبفي صباح منعش  

  هيا لننزل معا  

  بلطف نتزحلق نحو فيض ساحر  

  نركض، نهرب، نرتعد، نفاخر  

  ن نفقد الحماس بفعل السنينأقبل   

  .هيا إلى الضفاف وملؤنا الحنين  

  حيث النبع ينام  

   العصفور يغنّيوالعصفور،  

  تحت القبة الكثيفة بزهر الياسمين  

  !هيا لننزل معا  

  حيث النبع ينام  

  والطير، الطير يغنّي  

  تحت القبة الكثيفة  

  بازهار الياسمين  

  !لننزل معا! آه  

  ال أعلم أي خوف فجائي! ولكن  الكمي

  يتملّكني  

  فأبي ذهب وحيدا إلى المدينة الملعونة  

  كنيإني أرتجف والرعب يتملّ  

  لماذا؟ اإلله جانسا يحميه  مليكة

  حتى البحيرة حيث ينطلق فرحا  

  البجع بأجنحته الثلجية  

  لنذهب ونقطف زهر اللوتس  

  !لنذهب معا  

  نعم قرب البجع ذي األجنحة الثلجية  الكمي

  لنذهب ونقطف زهر اللوتس  



 أوبرا الآمي                                                                                               ترجمة يسرى األيوبي       

 8

  لنذهب معا  

  إلى قبة كثيفة بالورد والياسمين  

  لحنينفي صباح منعش والقلب مليء با  

  نحو نهر مغطّى بالزهور  

  لنذهب معا  

  لنذهب معا  

  لنركض، لتهرب! آه  

  لنتزحلق معا حتى نصل  

  الضفاف الحانية  

  حيث تغنّي الطيور  

  في شجر قطوفها دانية  

  حيث تغنّي الطيور  

  أغانيها الالهية  

  !لنذهب معا، لنذهب معا  

  تحت القبة الكثيفة  مليكة

  بالورد والياسمين  

  غطّى بزهر اللوتسنحو نهر م  

  !لنذهب معا، لنذهب معا  

  ، لنهرب، لنتزحلقلنركض  

  حتى نصل الضفاف الحانية  

  حيث تغنّي الطيور الصادحة  

  في شجر قطوفها دانية  

  أغانيها الالهية  

  تحت قبة كثيفة  

  بالورد والياسمين  

  !هيا لننزل معا  
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تنزالن بهدوء نحو الضفاف حيث المراكب ترسـو بـين          (  

  .)كمي ومليكة تصعدان إلى المركب وتبتعدانال. القصب

  .)من بعيد(  الكمي ومليكة

  !آه! آه! آه  

  ! مس روز، مس إلن، احترما الحدود  بنسونمس 

  دعينا نرى على األقل ماذا فوق القصب  إلن

  الفتحة عملت حتى نستطيع العبور  روز

  ! التي تكلّفت بالمغامرةبنسونهاهي مس   جيرارد

  ئي جداهذا استثنا  بنسونمس 

  ولكنّه مسّل جدا  جيرارد

  خطر أحيانا   فريدريك

  !انظروا من يجربنا  جيرارد

  ولكنني حريصة عليكم مثل الحاكم  بنسونمس 

  !الهند مكان يشع  إلن 

  إنها بلد مسحورة  جيرارد

  يموت فيها اإلنسان من أجل سحق زهرة  

  أيها الشاعر الضائع  فريدريك

  في السماء أو السهول  

  يه زهرة النيلوفرهل تعرف ما تعن  

  عند البراهمة؟  

  والهيكل المختفي  

  حيث يغني البراهمة  

  !كانثيا نحن في أرض نيال  

  كانثيا؟ نيال  الجميع 

  هذا البراهمي الجموح  جيرارد

  الذي يبث في الهنود  
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  كره االنتقام؟  

  .لقد جعل من ابنته شبه إلهة  فريدريك

  أفضل من ساحرة  

  ون يخفيها عن العيون كآلهةلقوي  

  في جنة رائقة مغلقة عن الدنايا  

  .يدعونها الكمي  

  الكمي  جيرارد

  

  غناء خماسي وثنائي

  وتصدقون أنها جميلة؟  جيرارد

  !يقولون عنها، رائعة الجمال  فريدريك

  !حين تكون المرأة رائعة الجمال  إلن

  تكون طلعة وال تخفي الجمال  

  في هذا البلد الحمق يسود  فريدريك

  يه بما يجودأنا أتقبل كل شيء ف  

  !وصنم يعبد  جيرارد

  وهو مغلق بحمية  روز

  !وأبدا بال إنسانية  جيرارد

  أعتقد أن الخوف حليف الدمامة  مس بنسون

  مرأة ذات حساسيةاو أعد  إلن

  لمن ال يعطيها حقها في االحترام  

  في أوروبا، هذا ممكن  فريدريك

  ولكن هنا، األمر مختلف  

  يا صانعي النظام! آه  إلن وروز

   بالتغييرأنتم مغرمونكم   

   هنا أشعاركمااتركو  
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  وال تقحموا أفكاركم  

  نعم، النساء في كل مكان سواء  

  يردن السعادة والهناء  

  يا صانعي النظام! آه  مس بنسون

  غرامكم بتغيير ما كان  

  اتركوا هنا أشعاركم  

  وال تقحموا أفكاركم  

  نعم، النساء في كل مكان سواء  

   والهناءسعادةالن يرد  

  لنساء في كل مكان سواءا  

  يردن السعادة والهناء  

  يا صانعي النظام! آه  جيرارد

  غرامكم بتغيير ما كان  

  اتركوا هنا أشعاركم  

  أفكاركما وال تقحمو  

  في كل مكان النساء سواء  

  يردن السعادة والهناء  

  النساء في كل مكان سواء  

  يردن السعادة والهناء  

  أنا اكره كل األنظمة  فريدريك

  اقب ببساطةأر  

   وأحالمردون أشعا  

  النساء لسن في كل مكان سواء  

  في السعادة والهناء  

  في السعادة والهناء  

  إذا بحثنا قليال في األسباب  إلن
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  نجدها محاطة باألسرار  

  ، كال، األمر يحتاج إلى جرأةكال  فريدريك

  !حتى يتخلّوا عما عهدوه من آلهة  

  .)ساخرة(  روز

  ية؟ هذا منحة إلههل سيكون  

  .)هازئا(  فريدريك

  !أنا أتصور ذلك! يا إلهي  

  .)ساخرا(  جيرارد

  أيجب أن يعيشوا راكعين؟  

  .)متهكّمة(  مس بنسون

  !قل إنها أفضل منا  

  أنا ال اقول مثل هذا الحمق  فريدريك

  ...كال  

  ولكن تحت مثل هذه السماء الالهبة  

  تختلف نساؤهم قليال عن نسائنا  

  غريبة األطوار! عفتهن  

   مطمح ومن أفكارمن  

  ال يقاومن سورة الغرام  

  ! ينجرفن في درب الصغار  

  يبذلن حبهن كالمحظيات  

  بدون عقد وال التزامات  

  إال حالوة المشاعر ! ال شيء عندهن  

  سعادتهن في اإلغواء دون احتشام  

  قلوبهن  

  مثارة للذة الغرام  

  حياتهن  
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  أن يكن فاتنات  

  !والفتنة والهيامالحياة ليست لهن إال السحر   

  هؤالء نساء مثاليات  إلن

  يستطعن السحر دوما والعطاء  

  ونحن لهن نبدو مبتذالت  

  نحن اللواتي نريد السرور محتشمات  

  نحن نبذل الحب ال كالمحظيات  

  بأقل ما يمكن من روعة وجمال  

  خوفا من الخيبة والمفاجآت  

  السبب صراعنا مع أنفسنا  

  هن ليس لهن من قيد يقيدنا  

  المخاوف الساحرة ألول اعتراف  

  ، وال النشوة، وااللتهافوال القلق  

  لسعادة نحلم بها كالنا معا  

  هذه السعادة السماوية معا  

  نعلم كل ما يبهج ويسحر الشغاف  

  ولكننا، أكثر تواضعا بالعفاف  

  .نحن نعلم ما هو الحب، نعلم ما هو الحب  

  !ال تظنّي بأنني أقارن  فريدريك

   بنسونإلن، روز ومس 

  إنها روحك التائهة  

  وهي ساذجة غريرة  

  !أي اعتقاد أي اعتقاد  

  آه يا صانعي األنظمة  

  غرامكم في التغيير  

  اتركوا هنا أشعاركم  
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  وال تقحموا ببرود أفكاركم  

  أعتقد بما قيل لي  فريدريك

  أعتقد بما قيل لي  

  نظمةأنا أكره كل األ  

  أراقب ببساطة وانسجام  

  دون أشعار وأحالم  

  أراقب فقط ببساطة  

  نعم، النساء في كل مكان سواء  إلن وروز

  ينشدن السعادة والهناء  

  النساء في كل مكان سواء  

  ينشدن السعادة والهناء  

  احترسوا من التغيير  

  الحب في خطر  

  !اتركوا نظامكم آه! آه  

  !النساء في كل مكان سواء  

  !في كل مكان سواء النساء  مس بنسون

  ! سواءالنساء في كل مكان

  احترسوا من التغيير  

  اتركوا أنظمتكم الجميلة! آه  

  في كل مكان  

  النساء في خير وكلهن سواء  

  في كل مكان النساء سواء  

  يردن السعادة والهناء  

  يردن السعادة والهناء  

  احترسوا من التغيير  

  الحب في خطر  
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  اتركوا أنظمتكم الجميلة! آه  

  في كل مكان  

  دات وكلهنسواء، سواءالنساء جي   

  نحن نقترف إساءة دينية  فريدريك

  إذا الهندوسي لم يغفر  

  !ماذا يهم الجنود   جيرارد

  يقع يوما بدون ضجيج  فريدريك

  في فخ أو في الخليج  

  لنغادر! لنغادر  بنسونمس 

  .)ىالحلتالحظ (  روز

  !حلى! آه  

  اتبعيني  مس بنسون

  حلى بهيجة  إلن

  !دعينا نراها  

  !ال! ال  بنسونمس 

  !يا للخسارة  إلن

  .سآخذ رسمها! حسنا  جيرارد

  هل تبقى بدوننا؟  إلن

  !أنت ستعلنين يوم زفافنا  جيرارد

  ...مع ذلك، إذا كان األمر خطرا  إلن

  !ال  جيرارد

  هذا عمل غير رصين  فريدريك

  !من أي معدن شرير خلق الرجل الحكيم! آه  

  .)يتلو(  جيرارد

   رسم حليةذأخ  

  ذيةأهل هو عمل فيه   
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  !دريك مجنونفري! آه  

  ولكن من أين جاءه هذا الخوف األحمق؟  

  أقلقت ذهني  أية عاطفة خارقة للطبيعة  

  بعد سباتي الهادئ  

  هيا ابنة هوا  

  !غير المعروفة لعيني  

  صوتها ينزلق في أذني  

  بكلمات سحرية  

  !ال! ال  

  خيال وأكذوبة سماوية  

  ثانية تضليني  

  ال بأجنحة ذهبيةايا خي  

  ذهبيةيا خياال بأجنحة   

  عد إلى عالم الوهم! اذهب اذهب  

  !يا خياال بأجنحة ذهبية  

  !بين ذراعي امرأة تقية  

   أطلقتيةّتحدمهذه السنة   

  كل ما هو كامن في صدري  

  ليمر في دائرة سحرية  

  أفترض أنني  

  الخطوات المسافرةأتبع   

  من ساق صغيرة ترتقي  

  من خالل الطحلب أو فوق الزهور  

  ر األجواء حولهامضمخة بالعطر تعطّ  

   المخلص يخفق في صدرهاوأحس قلبها  

  مرتعشا باسم حبيبها  
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  !اهرب! ال! ال  

  اهرب، أيها الجبان  

  من أحالم عابرة  

  تقلق ذهني  

  بالخيال واألكاذيب العلوية  

  تضلّني ثانية  

  اذهبي، عودي إلى عالم الوهم  

  أيتها األخيلة ذات األجنحة الذهبية  

  جنحة الذهبيةذات األاألخيلة  أيتها  

  إلى عالم الوهم! عودي! اذهبي  

  أيتها األخيلة ذات األجنحة الذهبية  

  أيتها األخيلة ذات األجنحة الذهبية  

  

  مشهد

   حلى هذه الصبيةأنا ال أبغي مس! كال  جيرارد

  هذه جهالة غبية! كال  

  الكمي اسمها يعني فتاة الزهور الندية  

  هذه الكمي التقية! هذه الكمي  

  .)تبئ، بانفعال شديديخ(  

  أنت أيها اإلله الذي تحمينا  الكمي ومليكة

  !حرسنا من فخاخ الظالم الذي يؤذيناأ  

  .)تضعان الزهور المقطوفة(  

  واآلن، في وعاء شفّاف من ماء اللجين  الكمي

  حيث كانت على رمل ذهبي تغمغم ال مبالية  

  ةبحنين الشمس الالهى تتحد  

  مةنعم، نربح من الساعة المالئ  
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   الشجر الكثيفحيث  

  يغطّي النهر بالظالل الحامية  

تختفيان بين الشجر، الكمي تقوم بحركة لتتبـع مليكـة،          (  

  .)تتوقّف فجأة وهي تحلم

  !أحس بقلبي غمغمات متباينة  الكمي

  

  تالوة شعرية والقطعة األولى منها

   تبدو جميلة رائقةالزهور  الكمي

  في سنى الشمس بارقة  

  أغان جديدة والغابة تغرد ب  

  والنسيم العليل لمساته برودة  

  ال أعرف أي عطر يثيرني  

  ويخفق له قلبي ويحييني  

  لماذا؟  

  لماذا في الغابات العظمى  

  أحب أن أتحدى البكاء؟  

  لماذا أحزن لروعة الغناء  

  لماذا آسف لزهرة تذبل ويعتريها الفناء؟  

  تدمع عيناي لسحرها  

  وأستشعر سعادتي في جوها  

  عر سعادتي في جوهاأستش  

  لماذا؟  

  لماذا أشعر بهمسات الماء بين القصب؟  

  وأشعر بدفقة الحنان في القلب  

  ةكأنما روح علوي  

  تعطّرني ثم تمر خفية  
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  وأبتسم رغما عني بسمة أسية  

  وأشعر بالسعادة تغمرني  

  أشعر بالسعادة تغمرني  

  لماذا؟  

  تالوة 

  .) وتصدر صيحةجيراردترى (  الكمي

  !مليكة! ليكةم! آه  

  .)راكضة(  مليكة

  !الكمي  

  .)راكضا(  حجي 

  !أي خطر يتهددنا  

  .)متحكّمة في مشاعرها(  الكمي

  ...لقد خُدعت! ال شيء  

  بكل مخاوفي هذا الصباح  

  ...والدي لم يعد، والوقت راح  

  !اذهبا أنتما االثنان نحوه، اذهبا  

  .)مليكة وحجي يذهبان وهما ينظران إليها بدهشة(  

  

  ء ثنائيغنا 

  .)بغضب(  الكمي

  من أين جئت؟  

  ؟ماذا تريد  

  جسارةبأن أعاقب   

  يقتل أمامي من يقترفها  

  .)بصوت خافت(  

  ولكنني أحمر خجال من خوفي  
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  ال أريد إال أن أعلم  

  كيف تطأ قدم بربرية موحلة  

  سكن والدي المقدس حيث يختفي  

   قد صفعككانس من على عيني  

  !ااذهب، من هن! اذهب، من هنا  

  !أنا ابنة اآللهة ها هنا! اذهب من هنا  

  ؟أنسى أنني رأيتك  جيرارد

  وأنسى عقابك الحنون  

  !تحت مظهر منتصر  

  وغضب يرتعش  

  متردد مهدد  

  !مع نظرة طفلة  

  ؟أنسى أنني رأيتك  

  وأنسى عقابك الحنون  

  !تحت مظهر منتصر  

  !ونظرة طفل متردد  

  ،أبدا لم أعرف األكثر جرأة بين الرجال  الكمي

  أبدا لم أعرف أخا هندوسيا  

  تجرأ بمثل هذا القول  

  واهللا الذي يحميني  

  سيعاقب مثل هذه اإلساءة لي  

  !خرج من هناأاذهب من هنا،   

  ؟أنسى أنني رأيتك  جيرارد

  وأنسى عقابك الحنون  

  تحت مظهر منتصر  

  أنسى الظرف األصيل  
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  !والسحر فيه الجميل  

  تريدين أن أنساك! آه  

  ياتيحين أشعر بأن ح  

  معلّقة على شفتيك  

  !أنسى أنني رأيتك  

  !وأنسى الظرف األصيل  

  تريدين أن أنساك! آه  

  حين أشعر بأن حياتي  

  !معلّقة على شفتيك  

  أتى شعور االنفعالمن أين   الكمي 

  مفاجئا سالما وكنت بال انشغال  

  قلبي مضطرب لمرآه  

  من شعور االنفعال  

  أشعر في قلبي حنين  

  ى غريبة عليفي ماضي السنينوحم   

  !اذهب! آه  

  أنت بال شك ال تعلم  

  !أي خطر يطاردك  

  اآلن اذهب في طريقك  

  منه يحرسكإنه الموت وال شيء   

  !اذهب! اذهب  

  .)بلطف كبير(  جيرارد

  !اتركيني أتطلّع إليك! اتركيني  

  .)جانبا(  الكمي

  من أجلي وهو بالضغينة عالم  

  من أجل أن يراني ثانية  
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  لذي ينتظرهيتحدى الموت ا  

  أية قوة نحوي تدفعه؟  

  .)جيراردإلى (  

  من أين أتتك  

  هذه الجرأة الخارقة؟  

  أي إله يدعمك؟  

  أي إله؟ أي إله؟  جيرارد

  آه هذا إله الشباب  

  هذا إله الربيع  

  هذا اإلله الذي يلمسنا  

  بقبالته الحارة مدى الدهر  

  هو الذي يفتح كؤوس الزهر  

  في كل صباح  

  الهوى المباحهذا إله نزعات   

  !هذا هو الحب  

  يبدو لي أنه لهب  الكمي

  يجتاح القلب  

  االنفعالبيملؤه   

  يشغل البال! جديد علي  

  .)متذكّرة كالمه(  

  إله الشباب  

  إله الربيع  

  اإلله الذي يلمسنا  

  بقبالته الحارة مدى الدهر  

  هو الذي يفتح كؤوس الزهر  

  في كل صباح  
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  هذا إله نزوات الهوى المباح  

  !هذا هو الحب  

   هكذا تفكرين وتتوردينيابق! آه  جيرارد

  لنغض النظر عن شحوبك الجميل  

  وسحرك الساحر  

  ومولد حياءك الباهر  

  هذا إله الشباب  جيراردالكمي و

  هذا إله الربيع  

  هذا اإلله الذي يلمسنا  

  بقبالته الحارة مدى الدهر  

  هو الذي يفتح كؤوس الزهر  

  في كل صباح  

  عات الهوى المباحهذا إله نز  

  !هذا هو الحب  

  !و والديها ه! أيتها اآللهة العظيمة  الكمي

  ! ارحمني! هربأ  

  .)متضرعة(  

  !من أجلي أنا... ارحمني  

  .)يبتعد دون أن يجيب(  جيرارد

  !لن أنسى أبدا، هذه الرؤيا الجميلة! ال  

  

  مشهد

  .)يظهر في البرهمية الحدود التي انتهكت(   حجي

  !اكهن! هناك! تعال  

  .)باستياء(  نيال كانثيا

  !في مسكني  
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  !تنتهك الحرمة في مسكني  

  أموت من الخوف  الكمي

  !يجب ان يموت  نيال كانثيا

  !االنتقام! االنتقام  

 !االنتقام   والهندوسنيال كانثيا


