
 

  ابنة الكتيبة
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  ابنة الكتيـبة 

  الفصل األول

. إلى اليسار كوخ من الخّص؛ إلى اليمين مطلـع قريـة          . ية من تيرول  فجهة ري (

بعـض نـساء    . من تيرول يمكن مشاهدتهم على جبل في عمق المسرح         جماعة

أصابها الهلع،  المركيزة بركنفيلد جالسة وقد     . راكعات أمام تمثال حجري للعذراء    

ُيسمع مـدفع مـن     . تستنشق ملح األمونيا  يسندها هورتنيوس معاونها، ويجعلها     

  .)بعيد

  مقدمة موسيقية

  القرويون

  

  

  

  

  

  النساء

  

  

  

  

  

  العدو يتقّدم،

  تسلّحوا يا أصدقاء

  تهيؤوا يا أصدقاء

  العدو جاء

  صالة

  

  .)راكعات أمام العذراء(

  أيتها القديسة مريم

  حاميتنا الحنون

  راكعات يا مريم العذراءنسجد 

  تحمينا أيتها العذراء

  احمينا

  هورتنسيوس

  

  

  هيا، سيدتي المركيزة

  عودي إلى رشدك

  وقاومي وجلك



  المركيزة

  

  القرويون

  

  هورتنسيوس

  القرويون

  

  

  

  هورتنسيوس

  المركيزة

  

  النساء

  الجميع

  

  

  

  

  

  

  قروي

  

  

  القرويون

  

  

  العدو فاجأني

  رى الموت قريبا منيوأ

  العدّو جاء

  .)جميع الينزل(

  !هيا، سيدتي

  العدو يتقّدم

   يا أصدقاءاتسلحو

  ما أهمّية الحياة

  ثمنا للشرف والوفاء

  أيتها المركيزة تماسكي

  العدو فاجأني

  وأرى العدو قريبا مني

  يا مريم العذراء

  !حاميتنا

  كابنسجد على الّر

  ونصلي

  مريم العذراء

  !احمينا

  قديسة العذراءيتها الأ

  !احمينا

  .)من على الجبل(

  الفرنج تركوا الجبل

  !لقد ُأنقذنا يا أصدقاء

  !يا للسعادة

  أية أخبار جيدة

  طونيو أعلن النبأ



  المركيزة

  

  

  

  

  

  القرويات

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجميع

  

  مواطن

  

ــسيوس  هورتنــــ

  والقرويات

  القرويات

  زةالمركي

  بالنسبة المرأة مثلي

  !أي زمن، زمن الحرب! وا أسفاه

  في الحرب تُهان الكبرياء

  والثروة تغدو هباء

  في الحرب إال صوت المدفع ال يعلو

   المقدسات األعداءوال يحترم

  ال يحترم المقدسات األعداء 

  الفرنج أؤكّد لكم 

  نهم قطّاع طريق تحكمإ

  امراتؤيقومون بالم

  وال يلتزمون بالتعّهدات

  أرجف حين أفكر

  أن مصيري معهم يتكّسر

  ...ال الجمال، ال األخالق، ال البراءة

  تصرفهم عن اإلساءة 

  عصابات الفرنج األشقياء

  مردة بدون حياء

  ! يحترمون أحدا من األحياءال

  عصابات الفرنج األشقياء

  حدا من األحياءأال يحترمون 

  أشرعتهم ابتعدت

  ومخاوفك انصرفت

  

  هل انصرفوا؟

  !يا للحبور

  أتمنى أن ينصرفوا



  

  الجميع

  

  

  

  

  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  

  الجميع

  

  

  

  

  

  

  

  المركيزة

  !دون عودة أبدا

  كفانا وجال

  العدو ارتحال

  لنحيا في سرور

  نرقص في حبور

  السالم حّل في أرضنا

  ربولحا عمطذق نفل

  سالم عليناحّل ال

   في سرورفلنحيى

  !شكرا يا هلي

  !الشرف ُمصان

  !شكرا يا هلي! آه

  الوطن في حبور

  اذهبي يا مخاوفي

  بحرفالعدو أ

  لن يعود أبدا لن يظهر

  !أبدا، أبدا، أبدا

  !ال، ال، ال، ال

  كفانا وجال

  العدو ارتحال

   في سرورلنحيى

  الوطن في حبور

  !ال، ال، ال، ال

  

  كلمـة

  .)إلى القرويات(



  

  

  

  هورتنسيوس

  المركيزة

  

  

  

  

  

  هورتنسيوس

  المركيزة

  

  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال تهجرنني.. صديقاتي يا

  أعصابي ال تحتمل

  هؤالء الجنود الرهيبين

  دافع عنك سيدتيأنا أنقى من 

  اذهب وتأكّد

  أن زال الخطر

  عتمدأعليك 

  !فترقّب وترّصد

   أحضر عربتي معك،أنتظرك

  ...وكل جواهري

  نعم سيدتي المركيزة 

  .)للقرويات( 

  يا صديقاتي، لن أترككّن أبدا

   أن يصان؟أأتمنكّن على شرفي

يظهر سولبيس، وهو عريف مسن صلب العود مـدجج         (

بسالح فرنجي تتفرق النساء ويركضن، بينمـا الرجـال         

  .) والمركيزة هرعت وهي تصرخ نحو الكوخ،يفّرون

  .)إلى النسوة(

  يكّن من التبغ ما يمأل هذا الغليون؟دأل

  ما أجمل سيقانكّن أيتها الزهرات النادرات

  سالمال تخشين منّا، جئنا لل

  وليحلو لنا بينكّن المقام

  الدعوة واضحة كالنهار

  نحمي الرجال الراقصين المهرة

  !زهرة نادرةمثل وكل جميلة، 

بعض النساء اللواتي ال يملكن جماال يصمتن ويتفـرقن         (



  

  ماري

  

  سولبيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماري

  

  

  

  

  

  سولبيس

  ماري

  

  

  سولبيس

  

  .)مسرعات في الخروج

  .)مقتربة(

  !ال، ال، ال، ال، ال

  .)يتقّدم من ماري(

  توقّفي ماري! ولكن من جاء

  رفنا ومجدنافتاتنا، ش

  !لؤلؤة في العشرين

  

  موسيقى

  ثنائي غنائي

  ...المنديلذات ! المنديلذات 

  تّبا لها ما أجملها

  هل هي سعيدة أن 

  !الفوج يملك مثل هذه الفتاة

  .)متأثّرة(

   فخورةا، أنا بهكتيبتي 

   أجد النسوراافيه

  والصداقة المخلصة والحبورا

   !ما أحلى ليالي الساهرة

  ةفي أيامي الباكر

  أليس كذلك؟

  وأيضا، وبدون غرور

   الشرف والفخاراأعتقد أني سأجلب له

   وفّية أبد الدهوراإني له

  .)يقّدمها(

  أية مالك أنت، أليست جميلة؟! نعم



  ماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  

  

  ماري

  سولبيس

  ماري وسولبيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماري

  .)بحمية(

  وكجندّية، لي قلب شجاع

  في الوغى ال يرتاع

  أحلى األصوات عندي

  صوت الطنبور

  أمشي عليه

  للوطن والنصر

  ويكون قصيدتي

  !صيدتيوالزمة ق

  .)في فخر(

  إنني أعترف

  بخبرة محترف

   مثلك اتدوقبين الأبدا، أبدا لم أجد 

  !وأبدا، أبدا لم أر مثل خصالك

  !آه

  !أبدا، أبدا، أبدا

  في صخب الحرب

  لها قلب شجاع

  في الوغى ال يرتاع

  عندها أحلى األصوات 

  صوت الطنبور

  تمشي عليه 

  للوطن والنصر

  ويكون قصيدتها

  الوطن والنصر

  ...المنديل. ..



  سولبيس

  ماري

  ثناناال

  سولبيس

  ماري

  سولبيس

  

  

  

  

  ماري

  

  

  

  سولبيس

  ماري

  

  سولبيس

  االثنان

  ماري

  

  سولبيس

  

  ماري

  

  سولبيس

  !كم هو جميل

  !هو الالزمةمنديلي ... 

  ...الوطن، النصر، النصر

  !المنديل الزمتها هو !آه...

   الزمتيالمنديل، المنديل

  .)إلى ماري(

  ما أروع اليوم، حين ألقت العناية بك

  وأنت طفلة بين ذراعي

  حين كان صراخك يمّزق الصمت

  !في معسكراتنا والمخيمات

  كل واحد فيكم

  لي األب الرحيمصار 

  وركبت على ظهر كل منكم

  !ويمألني الحبور

  !ما أروعه من يوم

  وأصبحت فتاة العسكر

  أرتدي عّدة جندي مثلكم

  كنت تنامين بسكينة

  على قرع الطنبور

  واآلن وقد أصبحت كبيرة

  أحمل بيدي قّبعتي

  إنها عربون لتبنيك

  !فعلى آباء الكتيبة احترام واجباتهم كآباء

  اد أو في غياب األمانفي أيام األعي

  !سأجد لنفسي في حقل شرف مصان

  حين جرحى الحرب ترّد الشجعان



  

  ماري

  

  سولبيس

  

  ماري

  

  

  سولبيس

  ماري

  سولبيس

  

  ماري

  

  

  سولبيس

  

  ماري

  

  سولبيس

  ماري

  

  سولبيس

  ماري

  سولبيس

  ماري

  إلى مصافحة المنتصر

  ، ومطعم الجنود الصاخبةوبعدها الليالي

  ...والغناء والرقص والخمر

  الذين يضايقونا من المزعجين

  !سنقول هذي طفلتنا

  تحمينيكل الكتيبة 

  وتبرهن في صّدهم كفاءتها

  !ضتهم حّيةوأمّر من قب

  ، باإلجماع ُمنتخبة باسمهامدعّوة

  !تّبا لك

  بائعة المؤن والخمر

  ! للنصر باسمهامدعّوة

  .)بحمّية(

  أتحّدى الخطرلو تعّرضوا لي 

  وأسير معكم بكل فخر

  .)بإعجاب(

  !إنها تسير معنا

  نعم سأتحّدى الرشّاش

  ومثلكم سأقاتل

  !إنها ستقاتل

  يقولون أن االبن يشبه أباه

  ن مثل أبيوأنا سأكو

  إنها ستكون مثل أبيها

   المعركةلىإسأسير 

  !ستسير إلى المعركة

  سأتحّدى الخطر



  سولبيس

  االثنان

  

  

  ماري، سولبيس

  

  

  ماري

  االثنان

  سولبيس

  

  

  

  ماري

  

  

  بيسسول

  

  

  ماري

  سولبيس

  

  ماري

  سولبيس

  ماري

  

  !ستتحّدى الخطر

  !إلى األمام

  إنها صيحة الكتيبة

  !إل األمام! إلى األمام

  على هدير الحرب

  وصوت الطنبور

  أمشي إليها بكل سرور

  .راتابالن، بالن، بالن بالن راتابالن،

  ...راتابالن

  ... راتابالنراتابالن،

  ! الخطريا إلهي، كيف تتحّدى! آه

  ظفرالنصر وال

  !ترددها! الزمتها

  راتابالن، راتابالن

  ...راتابالن! راتابالن سر

  الزمتي النصر

   بائعة الخمر

  والمؤن للمعسكر

  !تسير إلى النصر

  !سر! سر! حاضر

  ...راتابالن راتابالن

  !راتابالن راتابالن

  !عريف الكتيبة

  !حاضر

  !مام سرإلى األ

  ألبدأ الزمتي،



  

  سولبيس

  

  

  

  

  

  

  

  ماري

  

  سولبيس

  

  

  

  ماري

  سولبيس

  

  ماري

  سولبيس

  

  ماري

  

  

  

  

  ...الوطن والنصر

  وقبلها راتابالن

  !قرع الطبلتكيف ! يا إلهي

  الوطن والنصر

  !تبدأ الزمتها

  ...راتابالن

  !الوطن، النصر

  

  حوار 

  .)ضاحكة(

  صباح الخير، أبت

  اآلن، ماري، علّي أن أكلّمك

  أصدقاؤك يتحّدثون

  همنكأنّك تتجنبي

  .ن مع واحد غيرهموتتحدثي

   إنه شاب صغير!وإن يكن

  .)بانزعاج(

  من يكون؟

  ...تيرولي من النمسا

  .)أكثر انزعاجا(

  كيف؟

  ! آماليمن أنقذ حياتي، وعلّقت عليه

طونيـو  . الجنود هوجموا من قبل جنود أثناء مسيرتهم      (

  .)همأسير

  

  موسيقى 



  

  الجنود

  

  

  

  ماري

  

  

  سولبيس

  ماري

  

  

  

  سولبيس

  طونيو

  

  

  ماري

  

  طونيو

  الجنود

  

  

  

  

  

  كورس وثنائي

  .)يدفعون طونيو إلى األمام(

  !هيا، هيا، سر، سر

  امش حاال

  معسكرناكنت تتجّول قرب 

  .)جانبا، تشاهد أنطونيو(

  !يا إلهي، هذا من رأيته

  !إنه ها هنا

  من هذا الذي ُيسحب؟ 

  .)إلى الجنود(

  !توقّفوا

  .) سولبيسىمتلعثمة، مذهولة بصوت خفيض إل(

  !شش، إنه هو! شش

  ماذا؟ أهو الغريب الذي أحّبك؟

  .)جانبا هامسا لماري(

  كلم آت إالّ لرؤيت

  !قلبي عذّبني لبعدك

  .)مسة ألنطونيوها(

  من قادك إلينا؟

  !كنت أبحث عنك

  .) يحيطون بطونيو(

  هذا خائن

  جاء يتجسس علينا

  ليعرف أسرارنا

  العقوبة المالئمة

  !حق على الخونة



  ماري

  

  الجنود

  ماري

  

  

  الجنود

  

  

  

  

  ماري

  

  الجنود

  سولبيس

  الجنود

  ماري

  

  

  

  

  سولبيس والجنود

  سولبيس

  

  طونيو

  

  .)تسرع للوقوف بينهم(

  ...لحظة يا أصدقائي

  !...إنه خائن

  ...لحظة، أرجوكم... 

  يا رفاقي، أرجوكم،... 

  !يا رفاقي

  !إنه خائن

  !سجاء يتجس

  العدل حق

  على الخونة

  !إنه خائن

  .)تُشير إلى أنطونيو(

  !ماذا؟ الموت له من أنقذ حياتي

  ؟ينماذا تقول

  !هذا صحيح! نعم

  هذه الكلمة تغّير مصيره

   عميقة وقعتةذات مساء في هّو

  صحت واستنجدت

  عّرض حياته للخطر وأنقذني

  .)بحّدة(

  أتريدون بعد هذا هالكه؟

  !تأكيدال، بكل تأكيد، ال، بكل 

  إذن سيكون

  !رفيقنا وصديقنا

  .)جانبا(

  هذا ما أتمنّاه



  

  

  

  سولبيس

  

  

  الجنود

  سولبيس

  الجنود

  سولبيس

  

  طونيو

  

  الجنود

  طونيو

  سولبيس والجنود

  سولبيس

  

  

  

  

  

  ماري

  

  

  

  .)يمّد يده للجنود(

  ألنني هكذا أقترب

  ممن أحب

  ! تعالوا،تعالوا

  لنحتفي بمنقذ طفلتنا

  لنشرب ونرقص لمحررها

  !لنرقص لمحررها

  !لنشرب نخبه، هذا عيد العائلة

  !هذا عيد العائلة

  لنرقص ونشرب

  !نخب من غدا مواطنا لنا

  .)ماسبح(

  لن أكسر هذا الكأس! أبدا! أبدا

  ماذا يقول؟

  !نخب فرنسا، وأصدقائي الجدد

  !ك الجددئنخب فرنسا، وأصدقا

  .)إلى ماري(

  حتى يكون عيدنا كامال

  غني لنا، يا طفلتي

  !أغنية الكتيبة

  

  أغنية ثنائية 

  كل إنسان يعلم، كل إنسان يقول

  أن الكتيبة لها سمعة علياء

  واءينتقل صيتها في األج

  في مقاهي فرنسا وكل البالد



  

  

  

  

  

  طونيو،سولبيس،جنود

  

  

  طونيو

  سولبيس

  ماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تُرعب العشّاق واألزواج

  ألنها ذات جمال ونقاء

  المنديل، ذات المنديل، ذات المنديلفيها ذات 

  تّبا له من يغازلها، آه لها

  !بنت العشرين ما أجملها

  المنديل، ذات المنديلذات 

  تّبا له من يغازلها

  !بنت العشرين ما أجملها

  لتحيا بنت العشرين

  !، صمتاصمتا

  يقولون أنها انتصرت

  في كثير من المعارك التي خاضتها

  بفضل جنودها البواسل األوفياء

   السماء لىرفعوا صيتها إ

  جنود إمبراطورنا المغوار

  ماريشال فرنسا المغوار

  الكتيبة األكثر انتصارا

  الكتيبة األكثر سحرا

  !ىخرحّبها اإلت وطائفةخشاها ت

  .)مع الجنود(

  لهاتبا له من يغاز

  .)لنفسها(

  المنديل، ذات المنديلذات 

  .)مع الجنود(

  تبا له من يغازلها

  .)وحدها(



  

  

  طونيو، سولبيس،جنود

  

  

  

  الجميع

  

  ماري

  طونيو،سولبيس

  

  سولبيس

  

  

  

  

  ماري

  سولبيس

  

  

  جنودسولبيس، ال

  

  

  

  

  

  !بنت العشرين الجميلة

  !بنت العشرين الجميلة

  ،المنديل، ذات المنديلذات 

  !تبا له! تبا له

  المنديل، ذات المنديلذات 

  المنديلالجميلة ذات 

  المنديلالجميلة ذات 

  المنديل، ذات المنديلذات 

   بنت العشرينيىلتح

  !لتحيى، لتحيى

  .)ُيسمع هدير الطنبور(

  .)إلى الجنود(

  !هذه لحظة استدعاء الكتيبة

  وكفى مزاحا مع الكتيبة! إلى األمام

  .)إلى طونيو(

  أنت أيها الشاب، اخرج من هنا

  إنه سجيني وأنا أجيب عنه

  .)يضع نفسه بينهما(

  ؟...وأنا، أال ُأستجاب

  هيا، اتبعهم، أيها الصديق

  حين نُستدعى

  علينا الطاعة

  الطنبور يدّوي

  بل لنجري! لنسرع

  في زمن الحرب

  ال نزدري األعداء



  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماري

  

  

  

  

  

  

  طونيو

  

  ماري

  طونيو

  لنكون لهم في الغد أكفّاء 

  علينا أن نجري، علينا أن نجري

  

  كالم مع الموسيقى

  .)إلى ماري(

  هل تأتين معنا، ماري؟

  .)ماري تشير برأسها نفيا(

  هل أنت حردة؟

  .)ماري تشير برأسها إيجابا(

  !على رسلك يا ابنتي

  .)وهو خارج(

  ما أسوأ هذا المزاج! آه

  .)سولبيس والجنود يخرجون مع طونيو(

  

  كالم

  .)وحدها(

  يعاملني بقسوة

  ويعلم أني راغبة أن أكلمه

  يتحاشاني المسكين، ولم يأت إال لحظة ليراني

  فيخاطر بنفسه حتى الموت

  .)تشاهد طونيو ينزل الجبل(

  !يا للسماء

  .)راكضا(

  .يني آنستيخبئ

  كيف هربت؟

  ظنّوا أني أتبعهم



  

  

  

  

  ماري

  طونيو

  ماري

  طونيو

  ماري

  طونيو

  

  ماري

  

  

  طونيو

  

  ماري

  

  طونيو

  

  

  

  ماري

  طونيو

  

  

  وجعلتهم يصّدقون

  في الجولة األولى

  قمت بالهرب

  .وأسرع نحوي العريف مشحونا بالغضب

  والدي؟

  إنه شخص آخر! كال، بكل تأكيد، ال

  !إنه والدي

  الشيخ! ولكن ال

  إنه أيضا والدي 

  آه، ولكن، ماري، لحظة واحدة

  ك؟يلإهل كل من في الكتيبة آباء 

  ا صحيحهذ

  تبنتني الكتيبة كلها

  كل فرد فيها أب لي

  في هذه الحال! آه

  سأعيد النظر في عالقتنا

  ولكن لم بعد أن ودعتني

  لحقت بهم؟

  .ألنني أحببتك

  

  موسيقى

  غناء ثنائي 

  ماذا؟ هل أحببتني؟

  إن كنت قد أحببتك

  أصغي إلى وجيب قلبي

  !واحكمي علّي



  ماري

  

  

  طونيو

  

  

  

  

  ماري

  

  طونيو

  

  

  ماري

  

  طونيو

  

  

  

  ماري

  

  

  طونيو

  

  

  

  .)مبتسمة(

  !، لنصغلنر

  !، ونحكملنصغ

  اللحظة التي فيها ذراعي احتضناكمنذ 

  راجفة التهب مني القلب

  !صورتك الحلوة تغلغلت في شغاف القلب

  ساحرة تالحقني ليل نهار بال تعب

  !ما عاد لي من مأرب سواها إالّ القرب

  ها غدت ذكرياتن، سيدي، إنولك

  طارت جميعها،

  ...انتظري... انتظري

  لم تدركي هدفي

  !إنها اعترافات! صدقيني

  ، لنصغلنر

  !لنصغ، ونحكم

  بلدي الجميل، مهد طفولتي

  ...أصدقائي، من لهم معّزتي

  من أجلك دون وجل ! آه

  !تركتهم حتى إليك أرتحل

  .)بخبث(

  ما هذه الالمباالة باألهل؟

  !ال بّد أنك مذنب في حقّهم حتى ترتحل

  يابك عني أفقدني الرشداغ

  معسكرأتحّدىالأسرعت إلى 

  ضربة عدو ممتلئ حقدا

   طريقي، ويلغي الموعدايصّد



  ماري

  

  

  

  

  

  

  طونيو

  

  

  

  ماري

  طونيو

  

  ماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حين إنسان يحب من حوله

  يرعى وجودهم، فهم أهل له

  أصغ، سيدي العترافي

  ما عرفت الحب من قبل، مصون عفافي

  لكنني اليوم أشعر قلبي انتصر علّي في آخر المطاف

  عاجزا عن الدفاع عن نفسي أمامك

  حائرا، وجال حيالك

  هذا االعتراف الحنون الوجل

  ك فهو األملال تدفعيه عن نفس

  صّدقي حبي، تدرين أني أحبك

  ...حبكولكنني وحدي أ

  !احكم بنفسك علّي

  .لنر، لنصغ

  !لنسمع، ونحكم

  !طالما كنتُ لعوبا

  ، ذات حيويةةمرحة، سعيد

  ...أضحك من المعجبين

  واليوم يغلب علّي التأّمل

  وأشعر بسعادة أخرى هنّية 

  لم أعرفها قبل

  أحببت الحرب

  لغلبواحتقرت أعدائي في ا

  واآلن، في الوقت الحاضر، مخلصة أتفطّر

  .)تنظر إلى طونيو(

  إنني أرتجف ومشاعري تتفّجر! وا أسفاه

  لعطر زهرة، لدموع في عينيك



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طونيو

  ماري

  طونيو

  

  

  

  .)تطيل إليه النظر(

  الزهرة الحلوة، كنز مليء بالسحر،

  منذ هذا اليوم

  ال تترك قلبي يتعثّر

  .احكم عليه بنفسك لئالّ يتكّسر

  واآلن قلبي يتأّمل

  يم إذا كانت هناكف

  سعادة أخرى ما عرفتها قبل

  أحببت المعارك والحرب

  واحتقرت أعدائي في الغُلب

  لكنني مخلصة في الوقت الحاضر

  .)تنظر إلى طونيو(

  لكلينا! أرتجف، وا أسفي

  أن نعيش حياة المخاطر

  ومشاعري تتفّجر

  لعطر زهرة، لدموع في عينيك

  .)تطيل إليه النظر(

  نز مليء بالسحرالزهرة الفّواحة، ك

  منذ هذا اليوم

  ال تترك قلبي يتعثّر

  !احكم عليه بنفسك لئال يتكّسر

  ...!ماري

  ين الغيورين علّيفقشمن أهلي الم! آه

  ليكمع أهلك المشفقين الغيورين ع

  ، ماريأحبك

  أحبك، أبدا



  

  ماري

  

  طونيو

  

  

  

  االثنان

  

  

  

  

  

  سولبيس

  

  هورتنسيوس

  

  

  

  المركيزة

  

  هورتنسيوس

  

  

  سولبيس

  المركيزة

  أتمنى لو أفقد حياتي

  على أن أفقد حبنا

  في قلب ماري

  !لطونيو معّزة دائمة

  رينعم، أحبك ما

  أحبك، دائما

  أتمنى لو أفقد حياتي

  على أن أفقد حبنا

  أتمنى لو أفقد حياتي

  على أن أفقد حبنا

  

  حديث

سولبيس يصل، ويقف مدهوشا حين يرى طونيو يعانق        (

  .)ماري

  ألف من العيون تراقبك! آه

  أيها التيرولي، أما زلت هنا؟

  .)يدخل مصطحبا المركيزة مشيرا إلى سولبيس(

   الهاربها هو ذا الضابط

  إنه صلب... ال تخش شيئا

  !ولكنه عاشق

  .)مرتجفة(

  !أبدا لم تتوتر أعصابي هكذا من قبل

  .)إلى سولبيس مقّدما المركيزة(

  إنها السيدة المركيزة

  تريد أن تحادثك

  !النبتة الجميلة



  

  سولبيس

  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  المركيزة

  سولبيس

  

  المركيزة

  سولبيس

  

  المركيزة

  

  

  

  .)إلى سولبيس(

  ...نعم، سيدي القائد

  .)فخورا باللقب(

  !شكرا

  .)لنفسه(

   في الرتبعدستجعلني أص

  .)تقول مباشرة رغباتها(

  سيدي القائد

  آمل أن تقبل حمايتي

  حتى أصل قصري

  ليس بعيدا من هنا،

  من هذا الجبل

  .ترى برج بركنفيلد

  .)مندهشا، مفكرا(

  أهو قصرك،

  الذي ذكرته؟

  اسمه مثل اسمي بركنفيلد! نعم

  .)إلى المركيزة(

  هذا االسم يحمل كنية روبرت! أنت

  .)باندهاش(

  القائد روبرت؟

  ل تعرفينهه

  كثيرا سيدي

  .)متذكرة(

  هذا يعني أنه ليس لي 

  بل لشخص من عائلتي



  

  سولبيس

  المركيزة

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  سولبيس

  يزةالمرك

  

  

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  سولبيس

  المركيزة

  

  !نعم، سيدي، إنه ألختي

  وهذه األخت

  !ما عادت على قيد الحياة

  ولكن بزواجها ما أنجبت إال طفال

  أهي بنت؟

  !كيف حالها

  في الواقع، طفلة يتيمة أوكلني

  ...القائد لرعايتها قبل موته

  ولكن الوصي العجوز

   بي قبل موتهوثق

  وكانت الوريثة الوحيدة

  ...لثروتي واسمي

  أهي ابنة أختك؟

  التي كانت ستكون بارونة اليوم

  ضاعت، هجرت

  ُسحقت بين الجمهور

  !ماتت الطفلة المسكينة

  !ُأنقذت، ُأنقذت، سيدة بركنفيلد

  .)إلى هورتنسيوس(

  !سيدي، أسندني! أيها اإلله! آه

  !ولكن ال، سيدة بركنفيلد

  !بفضلناُأنقذت، 

  أنت تعرفها إذن؟

  !أنا كنت أعرفها

  أيها السيد، أعد لي ابنة أختي

  إن كان لديك البرهان، أليس كذلك؟



  سولبيس

  

  المركيزة

  سولبيس

  

  

  

  المركيزة

  سولبيس

  ماري

  

  سولبيس

  

  

  ماري

  

  

  المركيزة

  

  هورتنسيوس

  

  ماري

  

  

  

  المركيزة

  بكل تأكيد يا سيدتي

  هذه الرسالة ما كنت أستطيع قراءتها

  كيف ال تعرف القراءة؟

  كال، سيدتي، لست قارئا لها

  لكنني كتبت فصولها، وهذا أصعب

  اآلخرون، الحكماء، ال يشكون

  !عند قراءة الرسالة، ماري من تكون

  ماري، أهي بعيدة من هنا؟

  على بعد خطوتين

  .)ماري تظهر من العمق(

  هذه السيدة من تكون؟! تبا

  ...إنها تقول؛ يا طفلتي... إنها تقول

  .)يدفعها بين ذراعي المركيزة(

  إنها تقول بأنك ابنة أختها

  .)ضاحكة(

  أيمكن أن تكوني خالتي؟! خالتي

  !تّبا! اعجب! آه

  .)متأثرة جدا(

  !يا إلهي إنها تجّدف! آه

  .)جانبا(

  !أية تربية

  .)إلى المركيزة(

  إن كنت خالتي

  فإنك تمثلين والدي

  سأقدمك إلى الكتيبة كلها

  ...فيما بعد، فيما بعد



  

  

  هورتنسيوس

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  ماري

  المركيزة

  ماري

  المركيزة

  

  

  ماري

  سولبيس

  

  

  ماري

  

  هورتنسيوس

  

  ةالمركيز

  

  .)بصوت خفيض إلى هورتنسيوس(

  علينا أن نخطفها من الكتيبة

  .)بصوت منخفض إلى المركيزة(

  !بأسرع ما يمكن

  .)إلى ماري(

  !يا آنسة ماري... آنسة

  .)تسّر لالعتبار، تنحني باحترام(

  عليك أن تستردي لقبك

  والرتبة العالية التي من حقك

  .وعليك أن تتبعيني هذه اللحظة

  .هذا مستحيل... !أتبعك وأهجر الكتيبة

  !أرغب في هذا، وحين يتطلّب األمر آمرك

  بأي حق سيدتي؟

  .)متأثّرة(

  . الذي أعطاني إياهبحق والدك التعس

  ...اقرئي... قبل مماته

  والدي؟

  .)متأثّرا إلى ماري(

  !عليك أن تذهبي... تشّجعي! هيا

  .)يذهب إلى العمق ليتكلم مع حامل طنبور يظهر(

  سأغادر! نعم! حسنا

    !مجميعك... ولكن عليك أن تأتي معي

  .)جانبا(

  !الكتيبة كلها! تّبا

  هورتنسيوس،! سنبقى! اصمت

  ذا المنزلاستأجر ه



  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  

  

  عريف وجنود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سنبقى فيه بضعة أسابيع

  . العسكريهاالزمن الذي تفقد فيه سلوك

  ال أريد أن أرى شخصا يقف تحت شرفتي

  !أسرع، هورتنسيوس... تعالي يا ابنة أختي

  !أسرع، هورتنسيوس

الطنبور . المركيزة وماري، ثم سولبيس يدخلون الكوخ     (

  .)الجنود يتسارعون من كل الجهات. يدّوي

  

  رسموسيقى وكو

  !راتابالن، راتابالن، بالن، بالن

  ما أروع هذا النغم

  حين يدّوي الطنبور

  نستدعي الجنود

  !راتابالن، راتابالن، راتابالن

  كل قلب في الحال

  يسير إلى القتال

  بحب وهو يصغي

  راتابالن، راتابالن، بالن

   الحرب، ومزعجاتهالتحيا

   النصر من خاللهاويحيا

  ليحيا الموت تحت السالح

  يا الجندي الشجاعويح

  راتابالن، لتحيا الحرب

  راتابالن، ليحيا الموت

  

  حديث



  العريف

  

  

  

  

  

  طونيو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العريف

  

  طونيو

  العريف والجنود

  طونيو

  

  

  

  العريف والجنود

  .)ناظرا إلى العمق(

  !ايه! من ياتينا ايه

  الفالح الشاب هذا الصباح

  مجنّد جديد، جندي جديد

  

  موسيقى كافاتين

  .)البسا الشارة الوطنية فوق قّبعته: طونيو يظهر(

  !يا أصدقائي، أي يوم عيد! آه

  مكمسأسير تحت أعال

  غرامي الذي يدير رأسي

  بالرغم أنني أسترّد نفسي

  بطال في المعارك

  يا أصدقائي، هذا يوم عيد

  يا للسعادة، أتنّسم العبير

  وأبتسم بفخر للمصير

  تحقق أملي الحلو في السعادة

  التي أقلقت قلبي وعقلي

  الرفيق عاشق مغرم

  .)الجنود يضحكون(

  أضع أملي فيكم

  أهي طفلتنا التي تريدها؟

  !أصغوا إلّي، أصغوا إلّي

  سادتي، آباؤها، أصغوا إلّي،

  ألنني أعرف من يعتمد عليكم

  .ليجعلني هنا زوجها

  ابنتنا الغالية علينا



  

  

  

  طونيو

  العريف والجنود

  العريف

  الجنود

  طونيو

  

  

  العريف والجنود

  طونيو

  الجنود

  طونيو

  العريف والجنود

  

  والجنود العريف

  

  طونيو

  ودالعريف والجن

  طونيو

  العريف والجنود

  

  

  

  

  لن تكون، لن تكون لعدو لنا

  علينا أن نجد لها رفيقا أفضل! كال

  .هذه إرادة األب لها

  ؟ هل ترفضون

  ...تماما، اآلن، هي موعودة

  ...لكتيبتنا... 

  تيبتنالك... 

  .)بحّدة(

  ولكنني جئت من هذه اللحظة

  !ألخطبها، لهذا وحده أنا هنا

  !أسوأ شّر سيصيبك

  ...سادتي والدها

  !أسوأ شّر سيصيبك

  !أصغوا إلّي...

  !أسوأ شّر سيصيبك

  !ابنة الكتيبة تحّبني

  .)بدهشة(

  !طفلتنا! كيف يمكن هذا

  !أقول لكم، أقسم! تحّبني

  ...ماري ابنتنا... كيف! ايه

  !ّبني، أقول لكم، أقسمتح

  ماذا نقول، ماذا نفعل

  إن كانت بهذه السذاجة

  كان عليها كأب لها

  ولكن نحن في غضب. ستشيرناأن ي

  إننا ال نرّحب



  

  

  

  طونيو

  العريف

  

  العريف والجنود

  طونيو

  

  

  

  

  

  العريف والجنود

  طونيو

  العريف والجنود

  

  

  طونيو

  

  

  سولبيس

  

  

  

  العريف والجنود

  بمثل هذا الزواج لمن نحب

  غّر مثلك مغترب

  !ال نرّحب به، ال نرّحب

  حسنا! ايه

  إن كنت صادقا، على والدها في هذه اللحظة

  أن يعدك بموافقته

  ، يعدك بموافقتهنعم

  .) مسرورا(

   أحرزه لنفسيأي قدر

  أن يكون لي حّبها، وُأعطى يدها

  نهار فرح وسرور

  أنتمي للكتيبة جنديا

  !وأحظى بها زوجا

  !تحّبك، تحّبكأولكنها 

  إنها تحّبني، أقسم

  !إن كنت صادقا، إن كنت صادقا

  

  موسيقى النهايـة 

  .)إلى سولبيس(

  سأكون جنديا، سأكون جنديا

  .م أن تقبلوني زوجا لهاعليك

  .)بمزاج جيد(

  إنها لن تكون إالّ

  مثل خالتها،

  التي ستقودها من الديار

  !اا عليهيبنم طفلتنا، رقد



  

  طونيو

  

  ماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طونيو وسولبيس

  

  

  العريف

  

  سولبيس

  ماري

  

  طونيو

  

  

  العريف

  !حيث يشاء اهللا لها االستمرار

  أتريدني بعيدا عنها؟

  هذا حلم مخيف يجعلني أنهار

  .)تخرج من الكوخ(

  علينا أن نرحل

    

  أغنية عاطفّية

  فاق السالحعلينا أن نرحل، يا ر

  بعيدا ُأغادر كما تشاء الرياح

  ارحموني، واخفوا عني دموعكم

  وا أسفي، قلبي حزين لفراقكم

  ارحموني، واخفوا عني دموعكم

  !وداعا، وداعا

  !علينا أن نرحل، يا رفاق السالح

  .)يبكيان(

  فقدت، وا أسفي، في لحظة

  سعادتي وُأنسي

  ى صالبتنا كثير من الحزن، يحتاج إل

  حقا، أنها تفارقناال نصّدق 

  ...طفلتي المسكينة! فقدت، وا أسفاه

  علينا أن نرحل، يا رفاقي! آه

  ...علينا أن نرحل

  ال، ال، أنا وأصدقائي

  نرجوك ماري أالّ ترحلي

  وتتركينا جميعا في الشقاء

  ال نصّدق حقا، أنها تفارقنا... 



  سولبيس

  الجنود

  طونيو

  

  سولبيس

  

  ماري

  طونيو

  ماري

  طونيو

  ماري

  

  طونيو

  سولبيس

  ماري

  

  سولبيس

  

  

  

  

  الجنود

  سولبيس

  

  

  ماري وطونيو

  .فقدت وا أسفاه سعادتي وُأنسي... 

  !ترحلين؟ ال، ال، وا أسفاه

  .)إلى ماري(

  ...آه، إن كنت ستتركينا، سأتبعك

  مستحيل، حقا

  ألستما حقا مخطوبين؟

  !آه، يا إلهي، طونيو

  !عزيزتي ماري

  ال ينقصني إال هذا العذاب

  !ماري، ماري

  !أضعته

  !أملي في االتحاد معك أضعته

  !ماري، ماري

  !إنه خطيبك

  ال ينقصني إالّ هذا العذاب

  !يا إلهي! آه

   ماريمن أجلك، من أجلك

  !يا للمفاجأة! يا للعذاب

  أنك سترحلين، وتتركين الديار

  لعنة على المركيزة، من كان لها القرار

  أن تخطفك مع أمانينا

  !يا للمفاجأة! يا للعذاب

  في المعارك، في الحرب 

  كانت لنا الطفلة الحبيبة

  المالك الحارس لكتيبتنا

  !في المستقبل أكثر! آه



  

  

  

  

  

  

  سولبيس

  ماري وطونيو

  

  ماري وطونيو

  سولبيس

  ماري وطونيو

  الجنود

  ماري وطونيو

  

  

  ماري

  

  

  

  المركيزة

  ماري

  

  المركيزة

  ماري

  المركيزة

  !األمل أكثر

  ل يوماسعادتي ال تحتم

  وجودي بعيدة عنكم

  ماذا أفعل وا أسفاه

  حين يفقد اإلنسان

  !حّبا متفّردا كحّبكم

  !لتذهب المركيزة إلى الشيطان

  !في المستقبل، حبي لكم أكثر

  !إلى الشيطان! إلى الشيطان

  !األمل في لقائكم، أكثر

  !إلى الشيطان! إلى الشيطان

  .الخ...ماذا أفعل، وا أسفاه

  !لشيطانإلى ا! إلى الشيطان

  حين يفقد اإلنسان

  حبا مستفردا كحّبكم

  .)المركيزة تخرج من الكوخ(

  .)إلى الجنود(

  !صدقائي األعّزاء، أوّدعكمأيا 

  جاك، وأنت! أعطني يدك، بيير

  وأنت يا توماس المسّن الحنون

  !يا للفظاعة! آه

  .)إلى الجنود(

  ...حين كنت طفلة حملتموني بين أذرعكم

  ...ابنة أختي

  ا سولبيسعانقني ي

  !يا للفظاعة! يا للفظاعة! آه



  ماري

  الجنود وسولبيس

  

  طونيو

  ماري

  طونيو

  

  

  المركيزة

  سولبيس

  طونيو

  هورتنسيوس

  الجنود

  ماري

  

  المركيزة

  

  

  

  سولبيس والجنود

  

  

  

  

  

  طونيو

  !كنت طفلة هؤالء الشجعان

  هذه بنت الكتيبة

  هذه بنت الكتيبة

  !إليك قلبي يا ماري

  !طونيو

  سرعان ما أتبع خطاك

  حين علّي أن أجدك

  ولو لقيت منيتي

  !لنرحل، ماري

  !هيا، يا طفلتي

  لك قلبي

  لنرحل، لنرحل

  !هيا، هيا

  !آه. ال تنسني، طونيو

  ! وداعا، وداعا، طونيو، وداعاوداعا،

  لنرحل، ماري، العربة تنتظر

  لنرحل، ماري! تعالي

  تعالي، يا ابنة أختي

  !ماري لنرحل! تعالي؛ لنرحل

  !هيا يا طفلتي، كفى دموع

  كفّي عن البكاء! من أجلنا يا فتاتنا، تماسكي

  أيتها المركيزة إلى الشيطان

  ماري سيري بعناية اإلله

  مركيزةإلى الشيطان أيها ال

  !وداعا ماري! من خطف منا أمانينا

  لك قلبي، لك حياتي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  سولبيس

  

  ماري العزيزة، لك قلبي

  لك ماري، لك قلبي

  !وداعا، وداعا، ماري، ماري

  !قلبي لك، حياتي لك

  !وداعا! آه! آه

  لنذهب، لنذهب، سيدتي، لنذهب

الجنـود يحـضرون مـع      . الطبول تدّوي في الحقـول    (

يس الـذي يتابعهـا     أسلحتهم لوداع ماري بأمر من سولب     

ماري في عمق المسرح، تحييهم تحيـة الـوداع         . بعينيه

وهي تبكي؛ بينما طونيو وهو أمـام المـسرح يرمـي           

  .)بحقيبته، والجمهور  يسيرون بيأس ويغادرون

  

  الفصل الثاني

صالة مفتوحة لها ثالثة أبواب في . في قصر المركيزة(

ب أبوا. العمق، رواق بلوحات فنّية يشرف على بستان

  .)إلى اليسار نافذة وشرفة. إلى اليمين بيانو. جانبّية

مأذون ينتهي لتّوه من تحضير عقد زواج لماري، يترك (

  .)تبقى منفردة. الصالة وهو ينحني للمركيزة

  

  حديث

  أمرت أن تسحب الستائر

  أمرت أن تسحب الستائر 

  أخيرا أقول لكم

  ...ال أريد أن أرى هذا

  .)حاضرا(

  لقد دعوتنيالسيدة المركيزة، 




