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  الفصل الثاني

  كورس ومشهد عرض عسكري 

بـسطات  جر العامـة و   اعدد من الحوانيت والمت   .  في مدينة هندوسية   لمكان عا (

  .)إنها ساعة التسّوق. في العمق هيكل. عرض لألقمشة

  تجار صينيون وهندوس

  هيا، قبل أن ترن ساعة الظهر  

  تعالوا، نحن ال نبيع، نحن نعطي بالمجان  

  أبدا ال نخدع أحدا  

  تعالوا تسوقوا ألننا منتهون  

  تعالوا ألننا مغادرون  

  هيا، قبل أن تحين ساعة الظهر  

  بيع، بل نعطي بالمجانتعالوا نحن ال ن  

  تعالوا تسوقوا، فنحن منتهون  

  تعالوا ألننا مغادرون  

  تعالوا تسوقوا، فنحن منتهون  

  !تعالوا ألننا مغادرون  

  أال يعجبك هذا البابوج؟  هندوسي

  جاتو باللوزينج في الفم يموج  صيني

  وهذه األنقبة الرائعة  هندوسي

  ترتاح إليها األعين الالمعة  صيني

    ون وهندوستجار صيني

  انظر إلى الموز الطازج  

   للمضغ"التنبول"ونبتة   

  ذق من أشعة العسل  

  أحلى من القبل  

  والجاتو باللوزينج  
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  في الفم يذوب  

  كالهما ساحر  

  !اختر ونل  

  .) الطاولةىيضربون عل(  ستة بحارة

  هل تخدمون المدنّسين للشرائع  

  !يا أبناء براهما، ملك السماء  

  تجار صينيون وهندوس

  انظروا إلي!  

  !صغوا إليأ  

  أجيبوني  

  !اشتروا منّي  

  هل تخدمون المدنّسين للشرائع  البحارة الستة

  !يا أبناء براهما، ملك السماء  

  التجار الصينيون والهندوس

  عطونا األفضليةأ  

  استفيدوا من وجودنا  

  !يا أبناء براهما! اخدمونا! هيا  البحارة الستة

  التجار الصينيون والهندوس

  انظروا إلي  

  أصغوا إلي  

  اشتروا مني  

  هيا قبل أن تحين ساعة الغذاء! آه  

   النهارفإلى أن ينتص  البحارة الستة

  التجار الصينيون والهندوس

  تعالوا، نحن ال نبيع، نحن نعطي بالمجان  

  علينا أن نغادر  البحارة الستة 
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  التجار الصينيون والهندوس

  تعالوا، تسوقوا، نحن منتهون  

  .وا فنحن مغادرونتعال  

  هيا، قبل أن ينتصف النهار  

  البحارة الستة

  كيف أن أحدا  

  هنا ال يأتي لخدمتنا  

  التجار الصينيون والهندوس

  تعالوا، نحن ال نبيع، نحن نعطي بالمجان  

  هل من أجل أن تخدمونا  البحارة الستة

  !على أحد أن يضربكم  

  أسرعوا، تعالوا! هيا! هيا  

  هندوسالتجار الصينيون وال

  تتعالوا، السوق انته  

  ونمغادرونحن   

  ت، السوق انتهتتعالوا، السوق انته  

  .)ضالّة بين الجمهور(  مس بنسون

  هذه أنانية  

  ك بالشكلياتوتمس  

  يتحدثون عن غرامهم  

  وأنا مفقودة بينهم  

  .)ال يكاد يتكلّم(  دومبن

  مدام، مغامرة جيدة  

  اتركني أستحلفك  مس بنسون

  ا إلى الحلى الذهبيةانظرو  الصينيون

  !مسيو، إنك تسخطني  مس بنسون
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  اترك السيدة، أحد ما هجرها  فاراكور

  !شكرا! آه  مس بنسون

  .)تردف(  

    !ولكن هرب مني  

  أريك قراءة كفّك  دومبن

  ألرى أية سعادة تنتظرك  

  !اتركني في سالم! ولكن سيدي  بنسونمس 

  ا األكسير يرد العافيةذه  الصيني

  مالويعطي النساء الج  

  !شكرا سيدي، إنه غير مفيد  مس بنسون

  .)يسرق منديلها(  كورفار

  !كل واحد وحظه  

  كلمة أخرى! كلمة أخرى  الصيني

  !كلمة أخرى! كلمة أخرى  

  !أنا أولى، أنا أولى  دومبن

  أنا أولى، أنا أولى  

  كل واحد ونصيبه  كورفار

  تجار هندوس وصينيون

  !نحن أولى  

  .)هائجة(  مس بنسون

  !كفى  

  .)ةمتكلم(  

  !أنا الحاكمة  

  !بنت الحاكم  

  .)راكضا(  فريدريك

  !السيدة بنسون غاضبة  
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  .)راكضة(  روز

  سيدة بنسون ماذا بك؟  

  ماذا بك؟  فريدريك

  !لقد أغضبت  مس بنسون

  مرتين  

  تجار هندوس وصينيون

  تعالوا قبل أن ينتصف النهار  

  هنا ال نبيع، نعطي بالمجان  

  سرعان ما نغادر  

  تهيتعالوا فالتسوق ين  

  أسرعوا قبل أن ينتصف النهار  

  سرعان ما نغادر  

  تعالوا فالتسوق ينتهي  

  !تعالوا فالتسوق ينتهي  

  أيخيفك مثل هؤالء  فريدريك

  بعض تجار شرفاء  

  عجلينمست  

  أيخيفك مثل هؤالء  روز

  ءبعض تجار شرفا  

  !مستعجلين  

  انظروا ما فعل بي األبرياء  مس بنسون

  ساعتي نُشلت مني  

  وأي ضوضاء! يا للسماء  

  !مستعجلون! مستعجلون  

  إنها إشارة المغادرة  فريدريك

  التسوق قد انتهى  
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  وحان وقت المغادرة  

  التسوق قد انتهى   روز

  وحان وقت المغادرة  

  البحارة الستة، التجار الهندوس والصينيون

  !إنها إشارة المغادرة  

  التجار الهندوس والصينيون

  حان وقت انتصاف النهار  

  تعالوا، ما عدنا نبيع، نعطي بالمجان  

  أبدا ال نخدع أحدا  

  .تعالوا، التسوق انتهى، وحانت ساعة المغادرة  

  أصغوا إلينا  

  اشتروا منا  

  نوافق كل ما تفضلون  

  لننتهي من التسوق  

  وعلينا المغادرة  

  حان وقت انتصاف النهار  

  !انتهى زمن التسوق  

  ارهيا لقد انتصف النه  البحارة الستة

  !غادروا، هذا أمر  

  هل علينا ان نضربكم؟  

  هيا، عليكم أن تغادروا  

  سلّمونا مكانكم  

  رعاع حمقى  

  !هذا هو القانون  

  حتى تطيعون  

  عليكم أن تغادروا  
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  حين ينتصف النهار  

  !انتهى زمن التسوق  

  هذا مصم لآلذان  مس بنسون

  !، القليل من الهدوءأطلب الهدوء  

   اليومعليك أن ترتاحي  فريدريك

  يا سيدة بنسون  

  

  تالوة

  أهوى هذه الضوضاء  روز

  أثناء ذلك، التسوق انتهى  مس بنسون

  !ولكن العيد يبدأ  فريدريك

  وماذا يعملون فيما بعد؟   مس بنسون

  إنهم يرقصون في كل األمكنة  فريدريك

  ويغيرون كل قراني الشوارع  

  الجمهور يحب أن يذهب من واحد آلخر  

  من هنا إلى هناك،  

  !إنه أمر مسّل جدا  

  !ولكننا ضعنا عن اآلنسة إلن  بنسونمس 

  إنها تحت وصاية خطيبها  فريدريك

  لن يصيبها أي خطر! أوه  روز

  !انظروا إلى الراقصات! آه  

  ألم تصغي أبدا إلى حديث  فريدريك

   الهند؟"فستاليات"  

  ماذا يفعلن بشكل عادي؟  مس ينسون

  إنهن يعشن في الهياكل  فريدريك

  .سعاد كهان براهمامن أجل إ  
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  آللهة فستااإنهن يعبدن   مس بنسون

  إن سمحت، إنهن فستاليات  فريدريك

  ال يتمسكن بالعذرية كالرومان  

  !ليقت ال ةحا وقههذ !آه  مس بنسون

  

  جو الرقص

  تيرانا  

  ركتا  

  فارسي  

  كودا  

  مع الكورس  

  اسحرن عيوننا! آه  الجمهور

  ارقصن يا فتيات السماء  

  !آه. مرة أخرى  

  ن ضاعفن سرعتكنكفي رقص  

  !درن! آه  

  أسرعن أكثر، أسرعن أكثر  

  ارقصن بشكل جذّاب  

  ارقصن بشكل مثير  

  سحرن عيونناإ  

  يا بنات السماء  

  أخرجن  

ا يرتـدي   يكانثال  ني. اليات يخرجن يتبعهن الجمهور   الفيست(  

ثياب السنياسي، حيث يطلب الهندوس الغفران، يمـر فـي          

  .)العمق مصطحبا ابنته
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  وةتال

  .تطلّعوا إلى هذا الشيخ وهذه الصبية  روز

  هذا سنياسي  فريدريك

  !نظراته تبرق  روز

   إلى المدينة، تاركا عطايا متواضعةهبإنه ذ  فريدريك

  وابنته رددت أساطيرها الهندية  

  .بأن الهنود قوم محبون  

  مس إلن، أخيرا! آه  مس بنسون

  سعيدة جدا وهي تمسك ذراع خطيبها  فريدريك

  

  مقاطع شعريةمشهد و

  إنه مسكين من يلتمس األغاني  نيال كانثيا

  من المتحدثات  

  .)فريدريك وروز يمران بال مباالة(  

  هذا الجمهور األصم  

  يبتعد حين نمر  

  تحت ثيابه الرثّة  

  يبحث المحقق عن متّهم  

  يظن هؤالء اإلنكليز  

  أنهم من عرق أرقى ودم  

  وحين يقرؤون وجهي  

  !قميخال لهم أنني سأنت  

  .)بتواضع(  الكمي

  براهما يحمينا، فهل ينسى اإلساءة؟  

  !إساءة غريب  نيال كانثيا

  .)مقاطع شعرية(  
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  .)بكثير من الحنان(  

  غائبةالكمي نظرتك الحلوة   

  بسمتك حزينة  

  كأنّك نجمة شاحبة  

  كأن اإلله يتخلّى عنّا  

  وكأنّه ينتظر موت مجرم  

  ولكن أريد استرداد بسمتك  

  بسمتكأريد استرداد   

  وبعينيك، وبعينيك  

  !أريد أن أرى السماء  

  والقلب مليء بالهناء  

  أريد أن أصغي إليك  

  نائمة  

  تتمتمين بحلم يمر على شفتيك  

  وأرى وجهك يتضرج بالدم   

  هذا ألن اهللا يتخلّى عنّا  

  وكأنّه ينتظر موت مجرم  

  ولكن أريد استرداد بسمتك  

  نعم أريد استرداد بسمتك  

  وفي عينيكوفي عينيك،   

  !السماءأريد أن أرى   

  

  !آه  الكمي

  أنا منفعلة بسبب آالمك  

  واآلن مرحي قد عاد إلي!  

  نظر،أ  
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  لقد عاد إلي!  

  .)بصوت مكتوم(  نيال كانثيا

  إذا كان هذا اللعين دخل منزلي  

  وتحدى الموت ليصل إليك  

  اغفري لي هذا التجديف  

  !هذا ألنه يحبك  

  .)بكثير من العاطفة(  

   يا الكميأنت  

  أنت يا ابنة اآللهة  

  سيغدو منتصرا في المدينة  

  وإذا رآك الكمي،  

  !سأقرأ هذا في عينيك  

  !وأتأكّد منه من صوتك  

  !كوني باسمة، غنّي  

  !االنتقام هناك  

  

  مشهد وأسطورة بنت باريا

  .)رنين أجراس(  

  .)الهندوس يقتربون شيئا فشيئا! (آه  الكمي

  ي تلهمنيوحق اآللهة الت  نيال كانثيا 

  هذه الطفلة تكرر  

  األسطورة المقدسة  

  ...لبنت باريا  

  !لنصغ إلى األسطورة، لنصغ  الهندوس

  .)شبه تالوة(  الكمي

  أين ذهبت الهندية الصبية  
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  بنت الباريا  

  حين القمر كان يلعب  

  السنطياتفي أشجار   

  حين القمر كان يلعب  

  في أشجار السنطيات  

  كانت تركض فوق الطحلب   

  لجميع يصدهاوا  

  ابنة الباريا  

  كانت تركض فوق الطحلب  

  ابنة الباريا  

  وبين الورود الطويلة  

  تحلم أحالمها الجميلة  

  !آه  

  تمر دون ضجيج  

  وتضحك ليلة بعد ليلة  

  في الغابة الكئيبة  

  من هذا المسافر التائه؟  

  حولها عينان تبرقان في الظل  

  ذاهال  يسير نحوها  

  الوحوش تزأر فرحا  

  وجدت فريسة سهلةنها أ  

  الفتاة الصغيرة تركض  

  وتتحدى غضبها  

  في يدها قضيب  

  ترن به جرس  

  الغاويين  
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  .)تقلّد الجرس(  

  !آه! آه! آه  

  الغريب نظر إليها  

  بقيت مفتتنة  

  كان أجمل من الراجا  

  :تورد حين قال  

  البنة الباريا  

  انه يؤذي الحياة  

   في حلماولكنّه راقد  

  :ء وقالنهض نحو السما  

  !مكانك هناك  

  هذا كان فيشنو، ابن براهما  

  منذ يوم في عمق الغابة  

  كان المسافر يصغي أحيانا  

  إلى ضجيج أخف من وقع  

  القضيب  

  حيث يرن الجرس  

  حيث يرن الجرس  

  جرس الغاوين  

  .)تقلّد رنين الجرس(  

  !آه! آه! آه  

  مشهد 

  .)تالوة(  نيال كانثيا

  .)جانبا(  

  ضب يبتلعنيالغ  

  إنه لم يأت  
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  أريد أن أعرفه  

  .)إلى ابنته(  

  !غنّي، غنّي مرة ثانية  

  .)مترددة(  الكمي

  !والدي  

  !غنّي مرة ثانية! غنّي  نيال كانثيا

  !غنّي مرة ثانية! آه  الهندوس

جيـرا وفريـدريك    . بعض الضباط يظهرون في العمـق     (  

  .)معهما

  .)ودمبصوت (  نيال كانثيا

  !غنّي! غنّي  

  .)تتلو(  الكمي

  أين ذهبت الهندية الصبية  

  ؟بنت الباريا  

  .)، ولم تكن قد رأته بعدجيراردترى (  

  .)بانفعال(  

  حين كان القمر يلعب  

  في أشجار السنطيات  

  !مرة ثانية  نيال كانثيا

  كانت تركض فوق الطحلب  الكمي

  ...وال تذكر شيئا  

  !مرة ثانية  نيال كانثيا

  .)تقلق شيئا فشيئا(  الكمي

  !آه...   

  !غنّي  ال كانثياني

  .) يقترب منهاجيراردتصدر صيحة حين ترى (  الكمي
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  !آه! آه  

  .)يتقدم ليمسك بها(  جيرارد

  الكمي  

  !هذا هو  نيال كانثيا

  !الذي انتهك المكان  الهندوس

  .)طفهاتحاول السيطرة على عوا(  الكمي

  هذه إساءة أتجاهلها،  

  !لم يكن هناك شيء  

  ...انتهى  

  ...أريد  

   ثانيةأريد الغناء  

  .)بصوت ضعيف(  

  !آه  

  ابنة البراهما  جيرارد

  !هنا  فريدريك

  !آه  الكمي

  .)إلى ابنته(  نيال كانثيا

  !براهما يلهمك، الغريب يخونك! آه  

  .)بضعف شديد(  الكمي

  !آه  

  .)بعاطفة(  جيرارد

  !إنها الكمي، إنها هي  

  كن حذرا  فريدريك

  !دعني أراها  جيرارد

  !دعني أراها  

  ونناإنهم يناد  فريدريك
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  انتظر  جيرارد

  !الجنود! الجنود  الهندوس

  من أجل هذه الطفلة  فريدريك

  أال تتماسك؟  

  !ال! ال  جيرارد

  .)يبتعدان(  

  .)تالوة(  نيال كانثيا

  !عرفته! عرفته  

  أهللا أرسله إلينا  

الجنود اإلنكليز يسيرون في رتل فـي عمـق المـسرح،           (  

الجمهـور يـصطحبهم    . المزمار والطنبور على رؤوسهم   

البراهما والمحلّفون يجتمعون أمام    . بتعدون رويدا رويدا  وي

  .)المشهد

  

  مشهد وكورس

  .)بشكل سري إلى المحلّفين(  نيال كانثيا

  في األغاني الرمزية  

  حين الجمهور يتبع  

  حاشية اآللهة  

  نظرتي إليه تشير إليه  

  بأنه المتّهم بين الجميع  

  بدون ضجيج، خطوة خطوة  

  تذهبون  

  ل المتّهم عن الجميعينفص  المتآمرون

  بدون ضجيج، خطوة خطوة  

  نذهب إليه  
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  وفي دائرة ال يتحرر منها  نيال كانثيا

  بهدوء تطوقونه  

  وفي دائرة ال يتحرر منها  المتآمرون

  بهدوء نطوقه  

    نيال كانثيا والمتآمرون

  .بهدوء نطوقه  

  واآلن ابتعدوا دون خوف  نيال كانثيا

  !سأكون هناك  

  جل هذا العمل المقدس ذراعي من أسأهيئ  

  وأنا الذي أضربه  

  وأنا الذي أضربه  

    ينفصل المتهم عن الجميع  المتآمرون

  بدون ضجيج، خطوة خطوة  

  نذهب إليه   

  وفي دائرة ال يتحرر منها  

  بهدوء نطوقه  

  أبي،  الكمي

  قلبي الذي لم يكن أبدا ضعيفا! ال  نيال كانثيا

  سيغلق من أجلك  

  !ال  

  !ابقي مع حجي  

الكمي تبقى وحيـدة    . محلفون والبراهما يخرجون رويدا   ال(  

  .)مع حجي
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  تالوة

  السيد ال يفكر إال باالنتقام  حجي

  لن يراهما تجري من عينيك الدموع  

  آه سيدتي قراره ليس له رجوع  

  حجي يقرأ ما يراه في الوجوه  

  لف الدموعخعانيه أي ألم تيعرف   

  تبدو لك حياة حجي ليست بذات اعتبار  

  ين كنت طفلة كنت أتحدى النمورح  

  في الغابات الوحشية كي أقطف لك الزهور  

  وأغوص أعماق البحر باحثا عن الآللئ   

  ورنحلتزيني بها أجمل ال  

  واليوم وقد أصبحت صبية  

  في اتجاه آخر هواك يميل  

  دمعك يسيلحين ورغبات قلبك   

  !إن كنت عدوة تستحق العقاب، تكلمي  

  !بغي الخالص، أذعنيإن كنت صديقة ت  

  

  غناء ثنائي

  !الكمي! الكمي  جيرارد

  ! هذه أنت  

  !لياهذه أنت من أتت   

  .)بحمية(  

  في ضباب حلم جئت إلي!  

  رأيتك تمرين  

  ونقابك ترفعين  

  نزل إلي المعبود  
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  وقانونه غدا يسود  

  خضعت لجبروتك  

      وأوثقت بسحرك  

  ذهبت إليك دون دفاع  

  تقودني إليك السماء  

  .)بحزن(  ميالك

  سمائي ليست سماؤك  

  واإلله الذي تقدس  

  ليس من عرفت  

  لو إليك قد رجعت  

  خوتيإكل الهندوس،   

  يستحقّون الحماية  

  .)مترددة قليال(  

  أنت ال تجلب لي أي خطر  

  ! جميع مخاطر الدنيالتأتي  جيرارد

  في الغبطة العميقة  

  التي فقدت فيها رشدي  

  .أرى هوة سحيقة  

  الطويلولكن شعرك   

  ! قلبي العليلبلطف يزهر  

  .)بإصرار(  الكمي

  !ال أريدك أن تموت  

  .)بعاطفة(  جيرارد

  هذا هو الحب النائم! آه  

  ومن جناحه تزهرين  

  !ال تريدين لي أن أموت  
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  هذا هو الحب النائم! آه  

  ومن جناحه تزهرين  

  وفي قلبك تؤكّدين  

  !ال تريدين لي أن أموت  

  عدوهذا هو ال! وا أسفاه  الكمي

  الذي ينفخ الشوق ألزهر  

  وذاتي دونه مغلقة  

  !نني ال أحب له الموتكول  

  !هذا هو العدو! وا أسفاه  

  الذي ينفخ الشوق ألزهر  

  !ولكنني ال أحب له أن يموت  

  عاد قلبك إلى االنغالق! آه  جيرارد

  وأحس قلبي يموت من االشتياق  

  !موتال تريدين لي أن أوأنت   

  .)بغموض(  الكمي

   مناةغابة القريبفي ال  

  يختفي كوخ صغير من البامبو  

  النوروشجرة عظيمة خضراء تحميه من   

  كأنه عش عصافير ضائعة  

  بين العرائش المتسلّقة  

  وتحت الورود المسحوقة  

  يسكنه أناس سعداء  

  ويهرب من جميع العيون  

  من الخارج ال أحد يكتشفه  

  الخشب العظيم صامت  

  منغلق غيور منه  



 أوبرا الآمي                                                                                               ترجمة يسرى األيوبي       

 21

  تبعنيهناك كنت ت  

    دائما في الفجر الوليد  

  وأصبح باسمة  

  وهناك كنت تحيا  

  .)يعيد كالم الكمي(  جيرارد

  دائما في الفجر الوليد  

  وأصبح باسمة  

  جئت باسمة  الكمي

  !وهناك كنت تحيا   والكميجيرارد

  .)بعاطفة(  جيرارد

  أيتها الساحرة الجميلة  

  !تكلمي، تكلمي دائما  

  وقتحان ال! تعال! تعال! آه  الكمي

  !والثواني قصيرة  

  تريدين مني أن أختفي  جيرارد

  آال تستطيعين أن تعرفي  

  يقيدني الشرف  

  الواجب والشرف  

  الكمي ترجوك وعليك أن تذعن  الكمي

  !أطلبي مني حياتي  جيرارد

  هل فقدت سلطتي؟  الكمي

  !الكمي، أنت تبكين! آه  جيرارد

  .)بكثير من الحماس(  الكمي

  !ال أريد أن تموت  

  هذا هو الحب نائما  جيرارد

  من جناحه تزهرين  
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  وقلبك عاد إلى االنغالق  

  وقلبي يموت من االشتياق  

  !وأنت ال تريدين لي أن أموت  

  إنه عدو! وا أسفاه  الكمي

  من ينفخ الشوق في فُأزهر  

  !ال أريد لك أن تموت  

  !ال تريدين لي أن أموت  جيرارد

  قلبك عاد إلى االنغالق! آه  

  شتياقوقلبي يموت من اال  

  ال تريدين لي أن أموت  

  الكمي، كيف ال أموت؟  

  !ال أريد أن يموت، أن يموت! آه  الكمي

  !هذه النهاية، جماعتنا هنا  

  !انظر إلى اآللهة دورغا  

  

  .)أغنية البراهما( نهاية 

  .)أصوات باص(  البراهمة

  دورغا، أنت التي تحكمين  

  في ضفاف الجانج  

  لعيوننا تظهرين  

  ربك كل شيء يتغي  

  .)البراهمة يتوجهون نحو الهيكل  

  .)سوبرانو وتنور(  

  صغي إلى أصواتناإدورغا   

  صغي إلى أصواتناإدورغا   

  رقصك المقدس  
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  صغي إلى أصواتناإيا آلهة الذهب،   

  يا من ذراعك تحمينا  

  تبتسمين لنا وتريننا  

  حيي حاشيتك  

  .غنّي للبراهمة  

  .)أصوات باص(  براهميات

  حكميندورغا أنت التي ت  

  في ضفاف الجانج  

  لعيوننا تظهرين  

  بك كل شيء يتغير  

  .)سوبرانو وتنور(  

  صغي إلى أصواتناإ، دورغا  

  صغي إلى أصواتنادورغا، إ  

  رقصك المقدس  

  صغي إلى أصواتناإيا آلهة الذهب،   

  يا من ذراعك تحمينا  

  تبتسمين لنا وتريننا  

  حيي حاشيتك  

  غنّي للبراهمة  

  دي ثانيةأيتها اآللهة، عو  

  يا دورغا ظهريإظهري، إ  

  !صغي إلى أصواتناإ! تعالي  

  .)الموكب يخرج(  

  .) أمام المحلّفينجيراردنيال كانثيا يشير إلى (  

  هذا حلم، هذه حماقة  جيرارد

  ولكن في قلبي الثائر  
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  أرى في هلعها  

  جنة وحدهاالكمي،  أنها  

  !لم أر مثل جمالها  

  !سيقتلونك  الكمي

  !حجي  

  !صمتأ  

  .)ى وترى أنه وحده تالشجيراردقترب من ت(  

  !يعتقدون أن انتقامهم مبرر  

  .)جيراردتذهب نحو (  

  أنت دائما تنتمي إلي  

  !لن أحيا إال حياتك  

  !اهللا يحمي حبنا  

  !اهللا يحمي حبنا  

 .) بعيداجيراردحجي واآلخرون يحملون (  


