
 

  ابنة الكتيبة

  

  ترجمـة

  يسرى األيوبي 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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، 



  المركيزة

  

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  ...اقترب... اقترب

  أسمح لك، أنت رجل شجاع

  ...جندي صالح، سولبيس

  !أعتقد ذلك، تّبا

  .)متماسكا(

  ...إنها تثق بك... ماري تصغي إليك

  فعليك أن تساعدني وتجعلها مرنة

  بفضل عنايتي، لهجتها وسلوكها العسكري

  .تالشيا عنها تقريبا

  وأستطيع أن أختار لها زوجا

  جال في  البافسييرمن ألمع الر

  الدوق كراكنتورب

  أهو الذي يقف هناك

  مع ماري، اآلنسة ماري

  ...ال أستطيع أبدا

  .)متنّهدة(

  أعتمد عليك. إنها قبلت به

  .أن تشّجعها

  سنوقع العقد هذا المساء

  وكل نساء القرية

  يحسدنها على مثل هذا الزواج

  يقلن أن ماري يسارية

  ...سيئة التربية

  دوقة المستقبل! لمؤنبائعة الخمور وا

  أريد أن أسمع الصوت الساحر! اصمت

  ...لماري فرحا مهلال لهذا النبأ



  

  

  

  

  

  

  

  

  المركيزة

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  ماري

  

  سولبيس

  

  

  

  

  

  ...ها هي قادمة! اصمت

  .)تظهر ماري(

  !هيا، اقتربي، اقتربي يا طفلتي

  .)تعانقها، ثم تجلس إلى البيانو وتعزف لحنا(

  ضاعت مني القصيدة الرومانسية

  سأجدها، إنها رائعة

  ...فينوس هبطت

  !شحون باأللم صعدرجل م

  .)إلى سولبيس(

  ماذا تقول؟

  .)جالسا(

  األمر ال يعنيني أبدا

  .)تغني(

  فينوس هبطت في ليلة ظلماء

   الحب وتصغي للنداءلترى إله

  يلهمها الحب بكل بهاء

  أن تلبي دعوة الوفاء

  هذه موسيقى وألحان كافاريللو

  .)هامسة وهي تضحك(

  سولبيس، هل تصغي؟

  .)رائع(

المركيـزة تغلـق    . س ينفجران بالضحك  ماري وسولبي (

  .)البيانو بعصبية

  !ماري، أيتها البريئة اللعينة! حسنا

  !أليس عندك احترام؟ ابقي صامتة

كيـزة  المر. ماري وسولبيس ال يستطيعان أن يتماسـكا      (



  

  

  

  ماري

  

  زةالمركي

  

  

  

  

  ماري

  

  

  سولبيس

  

  ماري

  

  سولبيس

  

  

  المركيزة

  ماري

  

  

  المركيزة

  

ج سـولبيس بنظـرة     تضرب مالمس البيانو وهي تحـدّ     

  .)غاضبة

  .نحن اتفقنا! أنت كن على حذر

  .)متهيئة(

  .ي مي مي مي مي م

  !انتظري

  .)تبدأ العزف بمرافقة سيئة(

  

  موسيقى

  أغنية ثالثية

  .)تغني(

  انقشع النهار على الغابة

  وسيبروس هبط من السماء

  .)جانبا(

  غناؤنا كان حزينا فاجعا

  تعال ابحث بين الشجر

  عما يصلح للهب 

  .)هامسا لماري(

  راتابالن، راتابالن، راتابالن

  !هذه الزمة الكتيبة

  كيف أصغي لكما؟!  ولكن...ايه

  .خالتي! عفوا! عفوا

  !ما نغنيه هذيان

  !ما نغنيه هذيان

  .)تضرب بيديها(

  !لنبدأ من جديد... جيد، جيد



  ماري

  

  

  

  سولبيس

  ماري

  

  المركيزة

  ماري

  

  

  

  سولبيس

  

  ماري

  

  ماري وسولبيس

  ماري

  ماري وسولبيس

  ماري

  

  ماري وسولبيس

  

  

  المركيزة

  ماري وسولبيس

  خالتي، عفوا،! آه

  .)يكمالن األغنية(

  العاشق الذي تحبه فينوس

  ...من شهامته دفع الثمن

  !راتابالن، راتابالن

  ... الجميع إلى قلبهاحبَُّأ... 

  .)تتردد(

  !هيا، أكملي

  أحب الجميع في البالد... 

  ...وأحب جميالت البالد

  )مترددة(

  ...وجميالت البالد

  .)يغني نشيد الكتيبة (

  وجميالت البالد

  الالزمة القديمة أنسى وأردد

  !وجميالت البالد، رائعة

  !تّبا لها

  ، إنه هنا، إنه هناالمنديلذات 

  !تّبا

  !المنديل، ذات المنديل ذات المنديلذات 

  !إنه هنا، إنه هنا

  ! تّبا

  !المنديل، ذات المنديل ذات المنديلذات 

  !الجميلة بنت العشرين

  ماذا تقوالن؟

  الجميلة بنت العشرين



  

  

  

  

  

  المركيزة

  ماري وسولبيس

  المركيزة

  

  ماري

  

  

  

  المركيزة

  

  ماري

  ةالمركيز

  

  ماري

  ماري والمركيزة

  سولبيس

  

  

  المركيزة

  ماري والمركيزة

  المركيزة

  .)جانبا(

  جّوها خانق! أي إزعاج! آه

  !ال تحب الزمتنا، حقا

  وأشعر أن من المستحيل

  . اآلن،أن ينسوني

  !يا للفظاعة، يا للفظاعة

  !أي إزعاج، أي إزعاج

  .)تضرب مرة أخرى على البيانو(

  !لنستمر

  !ولكن وا أسفاه! أريده كثيرا

  !ال أفهم هنا شيئا أبدا

حين أرى سيبيريس كم هو وسيم، وحين أسمع صـدى          

  ...أنغامه

  .)متأففة(

  ...من غيرة فيلوميل

  ...من غيرة فيلوميل

  .)ال تزال(

  ...نافثا زفرات الحب

  ...نافثا زفرات الحب

  !زفرات الحب.... 

  .)هامسا لماري(

  ومع تنهدات الجميلة

  !أفضل سماع الطنبور

  !يا ابنة أختي، لنتنّهد معا

  ....!آه

  !ترا ال ال، ال



  ماري

  المركيزة

  

  ماري

  

  

  المركيزة

  

  ماري

  

  المركيزة

  ماري

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماري

  !..ال ال ال ...

  !كال، كال، ليس كذلك

  .ال، ال، ال، ال، 

  .)تقوم بدورة(

  ...ال... 

  .)سولبيس يقوم بدورة وهو يقلّد ماري ضاحكا(

  .)تتحّدث(

  !إنه المع جدا، هذا الرجل

  .)مستمّرة(

  ...ترا ال ال ال 

  !ليكن صوتك أعلى

  .)مطيعة(

  ....!آه

  ...إنه رائع هكذا....! آه

  ! ال، ال، ال

  .)ماري تستمر(

  !...ليكن صوتك أرخم

  هذا أفضل

  .)ماري ال تتوقف(

  !...حسنا !حسنا

  .)ماري تتوقف لحظة(

  !في النهاية

المركيـزة تبحـث    . ماري تبدأ، وهي تدور بشكل رائع     (

  .)ر عن الصفحة المالئمة للحنبتوتّ

  !حسنا! يا إلهي! كال

  .)تتوقف وهي تصيح(



  

  

  

  

  المركيزة

  ماري

  المركيزة

  ماري

  ماري وسولبيس

  

  

  

  

  المركيزة

  ماري وسولبيس

  المركيزة

  ماري وسولبيس

  المركيزة

  وسولبيسماري 

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  أمتنع عن تقديم هذا اللون! آه

  وحق إيماني، كان صوتي يصدح

  .عاليا في الكتيبة

  .ويصدر مني وحدي الغناء

  !يا للسماء! يا للسماء كيف تجيب! أوه

  !لنبدأ

  !لنبدأ

  !لنبدأ

  !هذه الزمة الكتيبة

  !مامإلى األمام، إلى األ

  !راتابالن، بالن، بالن

  !إلى األمام، إلى األمام

  !هذه الزمة الكتيبة

  !يا للفظاعة! آه

  !إلى األمام، إلى األمام

  أهذا ممكن؟

  !راتابالن، بالن، بالن

  !آه

  !إلى األمام، إلى األمام

  هذه الزمة الكتيبة

  .)في هذه األثناء ماري وسولبيس يستمران في الغناء(

  !ا للفظاعةي! يا للفظاعة! آه

  أن يشوب الغناء العذب

  والقصة العاطفية المآلى بالحب

  غناء الكتيبة الصاخب

المركيزة، بالرغم من إرادتها، تـشارك فـي الغنـاء          (



  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)كاآلخرين

  

  حديث

  المنديليا ذات 

  ك عاداتك القديمةيلإعادت 

  ...سولبيس، هذه غلطتك

  ! أنت من تشّجعها

  هذه أكثر مرحا! طبعا

  !للمناسبة

  في كل األيام ليس 

  يتزوج دوق كراكنتورب

  ... اسم شهيرالمنديلذات 

  بحق السماء ماري

  ال تكوني هكذا أمام عائلتك الجديدة

  على األخص اليوم، حين أجمع

  ...رؤوس نبالء البالد

  رؤوسا تعادل رأسي

  كوني عاقلة يا فتاتي

  ...قفي منتصبة... تعالي، عانقيني

  ...هكذا... ارفعي الرأس عاليا

  !...ستكونين دوقة جميلةكم 

  ...عانقيني مرة ثانية

  سولبيس، تعال معي

  .)لبيسإلى سو(

  ،أعتمد عليك

  ...أخيرا أنت تفهم، ما أريد أن أقول



  

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  

  سولبيس

  

  

  

  

  ماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..ال أحب رؤية مثل هذا

   هذي الفتاة لعريعلينا أن نضع حدا

  .سأرى ما علّي فعله ألجلك

  .)تلتفت لحظة قبل الخروج(

  !إنها ساحرة

  .)تخرج(

  .)ركيزةيتبع الم(

  !إنها ساحرة

  

  موسيقى

  أغنية فردية وكورس

  .)وحدها(

  رماذا أفعل وقدري يتغّي

  وال أحد يأتي ليحميني وعلّي يسهر

  محال علّي في رتبتي والثراء

  أن أتفتّح وُأزهر

  قلبي من ألمه يتفطّر

  أن أعيش كدمية

  أرفل بالحلى والدنتيل

  وأجر خلفي ثياب الذيل

  أخفي جراحي بدون أمل

  خُلقت جميلة؟لماذا 

  ...!ومن يحبني ال يراني، آه

  وأنت من علّي أن ُأبهجه

  وأشاركه مصيره

  وُأعطيه حياتي كلها



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حتى ُيقيد يدي

  !بعقد قتّال

  ...الجميع متهللون للعيد

  .هيا، هيا وقّعي

  هيا، هيا تجّهزي

تحاول الخروج، ولكنها تتوقف فجأة وهي تُصغي مـن         (

اه وقـد تملّكهـا      عسكري؛ تُصغي بانتب   بعيد إلى مارش  

  .)الفرح

  ما هذا الذي أصغي إليه

  في الفضاء البعيد

  أهو حلم يمر في خيالي

  ...هذا المارش العسكري

  .)تفتح النافذة(

  !آه، أرى جيدا خطواتهم

  يا للغبطة! آه! يتحركون

  أصدقائي، أصدقائي

  الشباب ذكريات 

  ! إليعادوا

  .)بحماس(

  !ألحبائي! تحية لفرنسا! آه

  !لةأليامي الجمي

  !ألملي

  !تحية لفرنسا

  !ألملي

  !ألحبائي، ألصدقائي

  !تحية لمجدها



  

  

  الجنود

  

  

  

  

  

  ماري

  

  

  

  

  

  الجنود

  ماري

  الجنود

  ماري

  الجنود

  

  

  سولبيس

  

  

  الجنود

  

  !يرفرف قلبي لنصرها

  ! سعادتي لعّزتها

يدخلون بضوضاء من جميع الجهات، ويتجمهرون حول (

  .)ماري

  !ابنتنا! ها هي

  أي قدر أبعدها! طفلتنا

  أصدقاؤك، عائلتك

  !وجدتك في النهاية

  !يا أصدقائي! يا أصدقائي

  ديكمأعطوني أيا

  اغمروني بأذرعكم

  !يا للفرح، يا للعجب

  لم يمت أحد منكم

  !يا أصدقائي، يا أصدقائي

  !إنها هي، إنها هي

  !تحية لفرنسا

  !تحيا فرنسا

  !تحية لمجدها

  !تحية لمجدها

   

  حديث

  .)يعود(

  !األصدقاء، الرفاق، هنا

  .)الجنود يحيطون بسولبيس(

  !سولبيس، سولبيس

  .)طيظهر طونيو واضعا إشارة ضاب(



  ماري

  ماري

  سولبيس

  

  

  

  ونيوط

  هورتنسيوس

  

  

  ماري

  

  

  

  سولبيس

  

  

  

  

  

  ،طونيو،سولبيسماري

  

  

  سولبيس

  طونيو

  ماري

  .)بفرح(

  !طونيو، طونيو

  .)إلى طونيو(

  ورفاقه،... تحية للضابط

  .أنتم تعبون بكل تأكيد

  علينا أن نشرب نخبكم

  !حسنا أيها المتطوعون

  .)يظهر(

  !دائما جنود!... تبا! هآ

  ما هذا الذي يجري هنا؟

  .)إلى هورتينوس(

  أحضر حاال ! هورتينوس

  !أفضل خمر عند خالتي

  !مثال

  .)إلى هورتنسيوس(

  !نفّذ... أنت سمعت األمر

  .)الجنود ينهضون ويخرجون في صخب(

  

  موسيقى

  غناء ثالثي

  نحن الثالثة اجتمعنا

  ! أية غبطة وأية سعادةما أسعدنا! يا أصدقائي

  نحن الثالثة اتحدنا

  مكافأة جزيلة

  أيام عذبة في الحرب

  ...بعيدة عنكم! آه



  

  سولبيس

  طونيو

  سولبيس

  ماري

  

  طونيو

  

  ماري

  طونيو

  ماري

  سولبيس

  طونيو

  

  ماري

  طونيو

  سولبيس

  طونيو

  سولبيس

  

  ماري

  طونيو

  سولبيس

  ماري

  سولبيس

  ماري

  ال أحتمل الدرب

  !لقد هربت

  !ستعود

  .ال أعتقد ذلك

  الزمن يمضي وها أنا ذا

  قريبة منك، سولبيس، قريبة منه

  .)إلى سولبيس(

  تكلم من أجلي

  تكلم من اجله

  من أجلي

  من أجله

  ...ولكن

  ال تكّبل أحالمي والحب

  أنا رجل مغرم صّب

  !عليك واجب، عليك واجب

  !عليك واجب، عليك واجب

  ولكن، أصغيا إلّي

  عليك وفاء عهد لي

  ولكنك ال تعلم

  أصغ إلّيأصغ إلّي، 

  أطمح في حنانك

  أطمح في عهدك

  !أصغيا إلّي

  أطمح بحبه

  !أصغيا إلّي، أصغيا إلّي

  هل تتكلم من أجله؟



  سولبيس

  طونيو

  ماري

  سولبيس

  ماري وطونيو

  سولبيس

  طونيو

  ماري

  

  

  سولبيس

  طونيو

  سولبيس

  

  

  

  

  

  المركيزة

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  طونيو

  

  المركيزة

  أنتما ال تعلمان! أصغيا

  أال تريد لنا السعادة؟

  !عليك واجب، يا صديقي

  .ولكنكما ال تعلمان

  !ستتكلّم، ستتكلّم

  ...نعم... ولكنكما ال

  هل تتكلّم؟

  هل تتكلّم؟

  ركيف أحب آخ

  !ما دام طونيو حّبي

  ولكن... ولكن... أنتما... 

  !ستتكلّم

  يا للشيطان

  لماذا ال تصغيان؟

  

  حديث

سولبيس يفتح الباب ليخرج طونيو، ولكـن المركيـزة         (

  .)تظهر عند العتبة

  !..أرى جندّيا هنا

  !قرب ابنة أختي

  .)جانبا(

  لنر ماذا يحدث

  !ك أن تغلق الستاريلإأفضل 

  .)ملتفتا(

  ...سيدتي

  ن أنت أيها السيد؟م



  

  طونيو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  

  

  سولبيس

  

  ماذا جئت تفعل ها هنا؟

  !أصغي إلّي من فضلك

  

  موسيقى رومانسّية

  كنت أرغب من ماري القرب

  ي رغبة في الحرببتسجلّت جنديا وليس 

  خاطرت من أجلها بحياتي

  وتعلّمت في المعارك معنى الحب

  المالك الذي أحببت كان يسحرني

  لجليل األعمال وليس لي إياها إرب

  لحب وإن خسرت هذا الحببادلتني ا

  سأتخلّى عن الحياة بجنون عاشق صّب

  جئت إليك، سيدتي، راعش القلب

  طالبا يدها، وألعرف خبيئة نفسها

  ّبصمتخلّيا عن الحياة بجنون عاشق 

  إن كانت لم تعد تحّبني، وخسرت هذا الحب

  

  حديث

  .) إلى طونيو بلهجة صارمة(

   إن ابنة أختي

  موعودة، أيها السيد

  ساعات يجري العقدوخالل 

  أرجوك أن ترحل في هذه اللحظة

  ابق سولبيس... عن هذه الديار

  .)مدهوشا(

  !أنا؟



  

  المركيزة

  

  

  

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  

  

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  

  

  

  سولبيس

  المركيزة

  

  

  

  

  سولبيس

  المركيزة

  .)ماري وطونيو يخرجان من بابين متقابلين(

  .)إلى سولبيس(

  نحن وحدنا، سولبيس

  .)تتوقّف(

  أصغ إلّي، أنت رجل شريف

  لن تتخلّى عن امرأة مسكينة وثقت بك

  يزةهذا شرف كبير لي، سيدتي المرك

  إن نبل عائلتي يدفعني

  أن أدّبر لها زواجا الئقا بها

  جديدا بلقبي الذي أحافظ عليه بعزوبيتي

  أصبحت في الثالثين من عمري

  !في تبتّل، فماذا بقي لي إالّ حرّيتي

  .)جانبا(

  !فتاة مسكينة

  كابتن روبرت رغب يوما بوصالي

  الذي ألهمه إّياه جمالي

  أقول هذا بكل تواضع، لكني رفضته

  حتى يبقى لي لقبي ومالي

  ...يقولون أنه كان

  وبالرغم أني. أحببته! ساحرا

  كنت مذعورة من هذا االتحاد

  وعدته وأعطيته يدي

  ولو أنه لم يغادر في حملة

  جديدة، ما كنا انفصلنا

  !آه! آه

  بعد زمن، عدت إلى براكنفيلد،



  

  سولبيس

  المركيزة

  سولبيس

  المركيزة

  

  سولبيس

  

  كيزةالمر

  

  

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  

  

  

  

  سولبيس

  

  

  

  هورتنسيوس

  

  

  بدونها... عدت وحدي

  بناء عليه من تكون؟.. هي

  !ابنتي

  ماري؟

  كان علّي أن أخفي... يابنت

  مولدها مخاطرة بضياعي

  .)جانبا(

  أنا حاضر... نعم، نعم

  هل تفهمني اآلن؟ إني أرتجف

  .أن يفتضح سري للعيون

  هل تفهم أيضا لم أحّب ماري

  وأريد أن أنشلها دون أن تتمّزق حياتي؟

  ال أحد يستطيع أن ينشلها، سيدتي المركيزة

  ال أحد يستطيع أن ينشلها

  ج الذي اخترته لهاهذا الزوا

  اسمي ورتبة ابنتي... ينقذ كل شيء

  .ويسمح لي أن أطالب بكل ثروتي

  قرر مصير ماري والعقد

  !ك يا سولبيس عرفانا أبديايلإوأحمل 

  ...ثقي بي، سيدتي المركيزة

  لي قلب جندي، ال يخدع

  سأذهب ألرى ماري! وال يخون أبدا

  .)ترتمي بين ذراعيه فيعانقها بقّوة(

  .)غمغميظهر وي(

  !هم! هم

  .)يخرج سولبيس. يفترقان في ذعر(



  

  

  

  المركيزة

  هورتنسيوس

  

  المركيزة

  

  الدوقة

  الدوق

  الدوقة

  المركيزة

  الدوقة

  المركيزة

  

  الدوقة

  

  المركيزة

  الدوقة

  

  الدوق

  المركيزة

  الدوق

  

  المركيزة

  الدوقة

  المدعوون! سيدتي المركيزة

  في المجيء والمأذونا بدؤو

  ينتظر في المكتبة

  هل وصلوا في مثل هذه اللحظة؟! يا إلهي! آه

  .)همئيعلن مجي(

  !السيدة دوقة كراكنتورب والسيد الدوق

  !والسيد الدوق! السيدة الدوقة! آه

  .ختيأركما أنا وابنة نفذ صبرنا في انتظا

  صباح الخير سيدتي المركيزة

  ...سيدتي المركيزة

  !!!هذه الستائر اشتريتها من المنهوبات

  !عفوا

  قصرك الجديد ساحر

  تعلمين! نعم

  !أن الحرب هي الحرب

  الدنيا لهيب

  ...واالصطبالت النبيلة

  ...أخيرا... ماذا تعني

  !تكتم أنفاسي

  أال يمكن فتح النوافذ؟

  ..!.إن سمحت

  !يا إلهي

  .)يلتفت ليبعد الستائر(

  .شيئا فظيعا... أعتقد أني أرى! آه أمي

  أال نستطيع قراءة العقد؟

  ولكن، ابنة أختك ليست حاضرة هنا



  المركيزة

  المأذون

  

  ةالدوق

  

  

  

  المركيزة

  

  الدوقة

  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  بيسسول

  

  المركيزة

  

  سولبيس

  

  المركيزة

  سولبيس

  المأذون

  ...لها قلب دوقة... تصلح هندامها... لقد أتت

  .)ناشرا العقد(

  هل الجميع حاضرون

  .)بتهكّم(

  !الجميع ما عدا المستقبل

  اليد النبيلةنحن ال نسير حسب التق

  !للبالد

  .)جانبا(

  !أشعر أنني سأموت! آه

  ما هذه الفضيحة؟

  أنا دوقة كراكنتورب

  !وهذا الشاب دوق كراكنتورب

  .)تجلس وهي ترتعش(

  ...لها أعصاب هشّة... بدون شك

  ...علّي أن أعلم

  .)وراءه ماري. يظهر سولبيس(

  حسنا، وماري! سولبيس! آه

  .)هامسا للمركيزة(

  !رري بشأنها حين تصلمستحيل أن تق

  لنفسها(

  !يا إلهي! آه

  ...توّسالتي، رجائي

  ...إنها ترفض... أبدا لم تنجح

  ماذا يجري في المستقبل؟... ماذا نفعل؟

  !إنها لن تعود... أعرف ما سيحدث

  السيد الدوق شبيون، قد عاد



  

  

  

  المركيزة

  

  المأذون

  

  

  الدوقة

  

  

  

  

  المركيزة

  

  

  

  

  المركيزة

  

  ماري

  

  المركيزة

  سولبيس

  

  

  من خدمته في ساحة القتال

  وأعطاني وكالة بموجبها يوافق

  ماريعلى الزواج من اآلنسة 

  .)بفخر(

  !دي بركنفيلد

  كل بنود العقد! دي بركنفيلد

  ...قد توثّقت بين العائلتين

  !لم يبق إال التوقيع

  .)بانزعاج(

  ولكن مرة أخرى!... التوقيع

  سيدتي المركيزة، وابنة أختك

  أنتما ال تتصرفان حسب التقاليد النبيلة

  !للبالد

  .)جانبا(

  !أشعر أنني سأموت! آه

  

  موسيقى

  النهاية

  .)ترى ماري وهي قادمة(

  !ها هي ذي! آه

  .)بلهفة(

  !يا أمي

  !ماري يا طفلتي

  .)إلى المركيزة(

  !انظري

  !كل العيون موّجهة إليك



  الدوقة

  ماري

  

  

  

  الجميع

  طونيو

  

  

  المدعوون

  الجنود

  

  

  

  

  

  

  

  طونيو

  

  

  

  

  العريف والجنود

  طونيو

  المدعوون

  ...أخيرا، سيدتي المركيزة

  .)وقة بجفاءدتنظر إلى ال(

  أوه، سأطيع، في هذه اللحظة

  ناولني العقد، حاضرة للتوقيع

  .)ُيسمع من الخارج ضجيج(

  .)ء، ما هذه الضجة وهذا الدوّيولكن، يا للسما

  .)إلى الجنود في الخارج(

  !اتبعوني، اتبعوني

  .)يدخل مع الجند(

  من أين أتى هؤالء الجنود

  لحماية فتاتنا

  ركضنا حتى هنا

  ألننا أهلها

  ونحن سندها

  لم يعد هناك خوف وال انزعاج

  وال ألم وال دمع بل ابتهاج

  طفلتنا ال تخافي

  !نحن قربك في آخر المطاف

  .)يظهر مع ماري(

  جاؤوا لينقذوك، ألنك ضحّية

  لمن سلبوك السعادة والحياة الهنّية

  بنشيد قتّال

  وكّبلوك باألغالل

  !أبدا، أبدا! أبدا

  !أبدا! أبدا

  فّسروا لنا ما يجري



  طونيو

ــف،   ــو، العري طوني

  الجنود

  سولبيس

  المدعوون

  ماري

  

  

  

  

  المدعوون

  

  ماري

  المدعوون

  ماري

  المدعوون

  

  ماري

  

  طونيو

  ماري

  المركيزة

  

  

  

  المدعوون

  لن أصمت بعد اليوم

  ماري كانت بائعة مؤن وخمور

  كانت ابنة الكتيبة

  كل شيء ضاع اآلن

  بائعة خمور؟

  .)بحمية(

  م حين قدري رماني في الحربنع

  بين أذرعهم

  أنقذوني من الشقاء

  حّباءاألوقادوا أولى خطاي 

  .)متأثّرين يتقّدمون نحوها(

  !في الواقع، إنها رائعة

  ...هل يمكن أن ينساهم قلبي؟

   اعتراف أنهم نبالء!حقا

  !بفضلهم، عشت في نقاء

  برهان على أنهم أمناء

  !وعلى األمانة كانوا شهداء

   شيء عنيكّلتعلمون 

  هل أستطيع توقيع عقدي بدون رياء؟

  !إنها موافقة

  !ألمت اآلن بين ذراعيه

  يا طفلتي، كفى حزنا

  عزيزتي ماري، من أجلي

  .)تركض نحو ماري التي تحاول التوقيع(

  !توقّفي

  إلى ماذا يشير؟! يا إلهي



  المركيزة

  

  

ــو،  ــاري، طونيـ مـ

  سولبيس

  المركيزة

  

  المدعوون

  سولبيس

  ماري

  طونيو

  سولبيس

  الدوقة

  

  سولبيس

  

  

  الجميع

  

  !هذا كثير علّي، أنا التي أقوم بالتضحية! آه

  !لكبرياءما عاد لي بعد هذا المجد وا

  ...الزوج الذي اختارته، من سأعطيها له

  !...تكلمي! آه

  

  .)تشير إلى طونيو(

  !انظروه

  حقّا؟

  جّيد

  !طونيو

  !ماري

  !برافو

  .)خارجة، شديدة الغضب(

  !أّية فضيحة

  أعتقد أنني أجرؤ اآلن

  !على عناقك

  .)المدعوون يخرجون

  لتحيا أيامها المجيدة! لتحيا فرنسا

  ألحبائنا! األمل

  !لتحيا فرنسا لنا! ا مجدهاليحي

  

  انتهـى

  

  




