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  مدام بترفالي

  الفصل األول

في األسفل في الساحة الخلفية، الخليج، المينـاء،        . بيت ياباني، سطيحة وحديقة   (

  .)ومدينة ناغازاكي

من غرفة في خلف البيت الصغير، جورد، في كثير من االنحنـاء            . يرتفع الستار (

يشوبها التذلل، يلفت انتباهه إلـى تفاصـيل         المباهاة   يقود بنكرتون، وبكثير من   

جورد يريه جدارا فاصال منزلقا في الخلف، ويفّسر فائدته لبنكرتون بحيث           . البناء

  .)يتقّدم قليال نحو السطيحة

  )مدهوشا من كل ما رأى، يقول لجورد(  بنكرتون

  ...والجدران والسقف  

  .)مسرورا من دهشة بنكرتون(  جورد

  ونيأتون ويذهب  

  كما يالئم خيالك  

  لتبادل وتغير  

  الجديد والقديم  

  في نفس المحيط  

  .)ينظر حوله(  بنكرتون

  غرفة الزواج  

  أين تكون؟  

  .)يشير على جهتين(  جورد

  ...حسب!... هنا أو هناك  

  !اختراع رائع  بنكرتون

  والصالة؟  

  .)مشيرا إلى السطيحة(  جورد

  !انظر  
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  .)مستغربا(  بنكرتون

  ..في الخارج؟  

  نعمل جدار فاصل ينزلق نحو السطيحة  وردج

  .)جورد يريه الجدار الفاصل المنزلق على الخارج(  بنكرتون

  ...شيء آخر... فهمت!... فهمت اآلن  

  !يصبح طوليا  جورد

  ...وهكذا يكون لي سكن من عمل الجن  بنكرتون

  .)محتجا(  جورد

  يقفز مثل برج من دون مكان  

  تام من القاعدة إلى غرفة السطح  

  .)لينزل على الحديقةيدعو بنكرتون (  

  !تي ويذهب بفعل السحرأي  بنكرتون

  .)جورد يصفّق بيديه بصوت عال ثالث مرات(  

يدخل رجالن وامرأة ويركعـون بـبطء وتواضـع أمـام           (  

  .)بنكرتون

  .)ة خنفاء يشير إليهمبنغي(  جورد

  هذه ربة البيت األمينة  

  التي تقوم على خدمة زوجتك  

  .دقةمخلصة، محبة صا  

  .وهذا الخادم.. وهذا الطباخ  

  بكون لهذا الشرف العظيمكلّهم مرت  

  .)صبرلفاقد ا(  بنكرتون

  أسماؤهم

  .)مشيرا إلى سوزوكي(  جورد

  اآلنسة نسيم الصباح العليل  
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  .)مشيرا إلى الطباخ(  

  .الشمس الذهبيةأشعة   

  .)يشير إلى الخادم(  

  .الرائحة الفواحة لشجرة الصنوبر  

  .اب مختارة بحمقألق  بنكرتون

  سأدعوهم فزاعات الطيور  

  .)يشير إليهم واحدا بعد اآلخر(  

  اعة ثانية، فزاعة أولى، فزعة ثالثةافز.  

  .)ال تزال راكعة(  سوزوكي

  سيادتك تحب المزاح؟  

  ابتسامتك جميلة كالزهر  

  هكذا تكلّم الحكيم أوكوناما  

  القلوب البسمة تغزو  

  وتتحدى المشاكل  

  سب بالبسماتالآللئ تُكت  

  االبتسامات تفتح القلوب  

  إلى الجنّة  

  عطر اآللهة  

  .نبع الحياة  

  هكذا تكلّم الحكيم أوكوناما  

   تغزو القلوبالبسمة  

  .وتتحدى المشاكل  

  .)بنكرتون يشعر بالملل، ويشرد انتباهه(  

يالحظ ملل بنكرتون من فصاحة سوزوكي، يصفّق بيديـه         (  جورد

  .)ن وبسرعة يختفون في البيتالثالثة ينهضو. ثالث مرات
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  حين يبدأن بالكالم  بنكرتون

  أجد فيهن كل النساء  

  .)إلى جورد الذي ذهب لينظر خارجا(  

  تنظر إلى الخارج؟لماذا   

  ألراقب وصول العروس  جورد

  كل شيء مهيأ؟  بنكرتون

  بكل تفصيل  جورد

  .)يقدم شكره بإحناءة عميقة(  

  أنت نور السماسرة المشع  بنكرتون

  الموظفون،: إنهم آتون  جورد

  المسجل، األقارب، وقنصل بلدك  

  وهنا توقّع العقد. وزوجتك المقبلة  

  وتجعل زواجك رسميا ومباركا  

  هل هناك الكثير من األقارب؟  بنكرتون

  أمها، جدتها، ودادتها، وعمها الذي نادرا ما يشرفنا بزيارته  جورد

  وأبناء عمها، وبنات عمها  

  .. .جدودهم أعرفهم  

  قرابة دم، يبلغ عددهم حوالي دزينتين  

  ..أما األحفاد  

  أذكر منهم  

  .)بتقدير متواضع  

  ...لسيادتك الفراشة الحلوة  

  !آه من نور السماسرة المشع  بنكرتون

  .)جورد يشكره بانحناءة عميقة(  

   .)من الداخل، صوته بعيد نوعا ما(  شاربلس
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  آه من هذا المصعد المنحدر

  !سان ويبربرتعثّر فيه اإلني  

  ليأخذه الطاعون  

  .)راكضا إلى الساحة الخلفية معلنا(  جورد

  ها هو القنصل قادم  

  .),ينحني كثيرا أمام القنصل(  

  انقطعت أنفاسي  شاربلس

  !من الصعود العسير  

  .)يذهب لمقابلة القنصل، يتصافحان(  بنكرتون

  .نهارك سعيد، يا صديقي، مرحبا  

  !أفّ  شاربلس

  أسرع جورد  بنكرتون

  أحضر مشروبا منعشا  

  .)جورد يسرع داخل المنزل(  

  .)الهثا وهو ينظر حواليه(  شاربلس

  !عال  

  !ولكنّه جميل  بنكرتون

  .)ينظر على البحر وإلى المدينة في أسفلها(  شاربلس

  ناكازاكي، والبحر  

  ...والميناء  

  .)يشير إلى البيت(  بنكرتون

  هذا المسكن   

  صمم بشكل ساحر  

 يتحدث عن مزايـا     ن الحركة والمباهاة  د يدخل بكثير م   جور(  

بجلب الكؤوس، والزجاجـات،    يقومان  . البيت، يتبعه خادمان  
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يضعان الكؤوس  : فورة من قضبان الخيزران المض    نوأريكتي

  .)والزجاجات على طاولة صغيرة، ويعودان إلى المنزل

  أهو ملكك؟  شاربلس

  ابتعت هذا البيت  بنكرتون

  لتسعمائة وتسع وتسعين عاما  

  . حق الخيار كل شهرمع  

  ولكن علي القول في هذي البالد  

  البيوت والعقود كلّها مرنة مطّاطية  

  رجل األعمال يستفيد من هذا الوضع  شاربلس

  بكل تأكيد  بنكرتون

  .)يدعو شاربلس إلى الجلوس(  

  .)بصراحة(  بنكرتون

  العالم كلّه يقوم  

  على رجل األعمال والسرور  

  اليانكي يسافرون  

   الخطريتحدون  

  ومرساتهم يرمون  

  على غير هدى وال نظر  

  .)يصمت ليقدم لشاربلس شرابا(  

  مسخّن؟أتريد الوسكي أم الحليب ال  

  .)يعود إلى الحديث(  

  مرساتهم يرمون  

  على غير هدى أو بعد نظر  

  حتى تأتيهم عصفة ريح  

  تقلب سفينتهم فيبعقون  
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  والحياة ال تستحق العيش  

  إال مع النصر  

  وا األجمل واألثمنوأن يمتلك  

  من كل بلد فيه يحلّون  

  إنه إنجيلنا األسهل  شاربلس

  يجعل الحياة مسرة  

  .ولكنها في النهاية قاتلة  

  الحظ لن يسحقه  بنكرتون

  يجرب حظه ثانية جريء غيور  

  ال أحد وال شيء  

  يكسر روحه الجسور  

  وهكذا أنا  

  أتزوج في اليابان  

  موضة العصر  

  ين مرهونة بتسعمائة وتسع  

  من األعوام، حرا، ال ُأالم  

  هؤوزواج يمكنك إلغا  

    كل شهر  

  متّبعا اإلنجيل السهل  شاربلس

  "!أمريكا إلى األبد"  بنكرتون

  !"أمريكا إلى األبد"  شاربلس

  هل العروس فائقة الجمال؟  

  .)جورد الذي كان يصغي، يتقدم من السطيحة بلهفة فضولية(  

  جميلة كإكليل  جورد

  بزهور فواحة  
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  وألمع من نجمة  

  في كبد السماء  

  فقط مائة عام: بال ثمن  

  .)ى القنصلإل(  

  إذا سماحتك تثق بي  

  ...سأقوم لك باالختيار األفضل  

  .)القنصل يعتذر ضاحكا(  

  .)فاقد الصبر(  بنكرتون

  اذهب وأحضرها جورد  

  .)جورد يركض إلى الخلف ويختفي وراء التلّة(  

  أية حماقة استولت عليك  شاربلس

   أنت مخمور؟هل  

  ...يتوقّف على! ربما! يمكن  بنكرتون

  .)ينهض فاقدا الصبر، شاربلس ينهض كذلك(  

  !تقول مخمورا  

  ؟أهو حب أم خيال  

  ال أستطيع أن أخبرك  

  .إنها بجمالها البريء سحرتني  

  هشّة وناحلة  

  أنيقة المظهر  

  مليحة الوجه، صغيرة القوام   

  كأنها تخطو من مسرح  

  يج للمنظروخلفها مشهد به  

  خفيفة كالريشة تطير  

  أو فراشة ترفرف وتستقر  
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  لمثل هذا السحر  

  ةوالرشاقة المغوي  

  تملّكتني رغبة قاهرة  

  أن أمسك بها بالرغم من خوفي  

  .أن أكسر جناحيها  

  .)بعطف ورصانة(  شاربلس

  صليةذلت يوم، جاءت إلى القن  

  لم أرها، ولكني سمعت صوتها  

   األعماقغموض لهجتها لمس قلبي في  

  بكل تأكيد، الحب النقي الطاهر  

  !يتكلّم بخفر هكذا  

  تملكني إحساس بالرحمة حزين  

  .أن أعذّب قلبها أو أكسر جناحيها  

  أيها القنصل العزيز المحبوب  بنكرتون

  نحن نعرف! أبعد مخاوفك  

  ...رحمة حزينة تملكتني  شاربلس

  رجال مثلك ينظرون إلى الحياة  بنكرتون

  نبعينين باكيتي[  

  ال أذى سيصيبني  

  جناحاها سأرتفع بهما  

  !وأرشدهما إلى طيران الحب  

  لن تسمع منها صيحة غضب  شاربلس

  لن تعرف معها إال الحب  

  .]هذا ما يوحيه صوتها المهذّب  

  .)يقدم له المزيد ليشرب(  بنكرتون
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  وسكي؟  

  نعم ممزوج بآخر  شاربلس

  .) لشاربلس بعض الوسكي، ويمأل كأسهجبنكرتون يمز(  

  .)يرفع كأسه(  شاربلس

  هنا أصدقاؤك، وأقاربك في الديار  

  .)يرفع كأسه(  بنكرتون

   الذي أتزوج فيه حقيقةنخب اليوم  

  !زوجة حقيقية من أمريكا  

  .)لّةاكضا منقطع األنفاس إلى أعلى التيظهر ر(  جورد

  لقد صعدوا التلّة! أراهم[  

  .)مشيرا إلى الممر(  

  جمع نساء يعجلن  

  وع يشنشنمثل ريح بالفر  

  قادمات نحونا يتزاحمن  

  .)صديقة بترفالي من خلف المشهد يصحن(  

  !.]آه، آه! آه  

بنكرتون وشاربلس يرجعان إلى خلف الحديقة وينظران إلى        (  

  .)الممر الجبلي

  !آه، آه، آه  جميع الصديقات

  !وأي بحر! أي سماء  

  خطوة واحدة وتصلن  بترفالي

  كم ستتأخرين؟  جميع الصديقات

  لحظة  بترفالي

  أخيرا نصل القمة  جميع الصديقات

  انظرن أنظرن   
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  !إلى كتل الزهور  

  عبر األرض وفوق البحر[  بترفالي

  !وأي بحر! أي سماء  جميع الصديقات

  نسيم معطّر ورائحة الربيع مفوح  بترفالي

  !آه للثرثرة السعيدة، وأيام الشباب الالمبالية   شاربلس

  أنا أسعد فتاة  فاليبتر

  يابانأسعد نساء ال  

  !أسعد نساء العالم  

   أطعت ،صديقاتي  

  تحضاريةالمذكرة االس  

  .للمحكمة  

  وأطعت داعي الحب  

  أنا أقف على عتبة صلبة  

  !أي زهر، أي بحر  جميع الصديقات 

  !أي بحر أي زهور  

  المزيد من الحظ، الحظ الطيب يرافقك  

  أيتها الفتاة الرقيقة  

  آه هذا هو المجد ينتظرني  بترفالي

  .]و حياة يوفّر ليأموتا   

  ها أنت تذهبين[  واحدة من الصديقات

  وراء العتبة التي تدعوك  

  عجبيالتفتي وإ  

  .]كل ما يشتهي قلبكب  

  تأملي بإعجاب السماء الجميلة واألزهار اليانعة والبحر  جميع الصديقات

  عزيزاتي، أسرعت ها هنا[  بترفالي
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  اء قلبيلند  

  لنداء وجيب قلبي  

  جئت هنا لنداء قلبي  

    واحدة من الصديقات

   الحظوظ تنتظركلأفض

  أيتها الصديقة اللطيفة  

  ولكن قبل أن تعبري العتبة  

  نظري وراءك وتمسكيأ  

  .]بأعز ما لديك  

  .)لصديقاتها(  بترفالي

   نحن هنا اآلن  

جميعهن يحملن  . بترفالي وصديقاتها يظهرن على المسرح    (  

  .) مظالت ملونة مفتوحة

تغلق بسرعة مظلتها   . تعرف بنكرتون ترى الرجال الثالثة و   (  

  .)وتعرفه على صديقاتها

  نحنينإبنكرتون . ف. ب  

  .)تركع على ركبتيها(  

  .)يغلقن مظالتهن ويركعن(  جميع الصديقات

  .)ينهضن جميعا ويتقدمن بشكل شعائري نحو بنكرتون(  

  مرحبا أيها المعظّم  بترفالي

    واحدة من صديقاتها

  أهال ومرحبا أيها القدير

  .)مبتسما(  كرتونبن

  الصعود ربما أتعبكن؟  

  .)بحسبان(  بترفالي
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  ليس متعبا لعروس  

  ...مثل ساعات االنتظار  

  .)بشبه تهكم، ولكنه لطيف(  بنكرتون

  !أي إطراء ظريف لي  

    .)بسذاجة(  بترفالي

  !أعرف أفضل منه  

  !جواهر، ال أشك ذلك  بنكرتون

  ).حريصة على أن يعرف مخزونها من التكرمات(  بترفالي

  إذا سمحت ببعضها  

  ...في الوقت الحاضر  

  ...ال... شكرا لك  بنكرتون

بعد أن تفحص مجموعة الصبايا بفـضول، يقتـرب مـن           (  شاربلس

  .)بترفالي، التي أخذت تصغي إليه بانتباه

  !ما أجمل اسمك." بترفالي"آنسة   

  ؟هل أنت من ناغازاكي  

  سيدي، أنا من شعب  بترفالي

  كان فيما مضى ثريا  

  .) صديقاتهاإلى(  

  !قلن نعم إنه كذلك  

  )ريحية كالمهاأتؤكد ب(  واحدة من صديقاتها

  !نعم، إنه كذلك  

  .)تناهيةببساطة م(  بترفالي

  ليس من احد يرغب  

  أن يعيش في فقر  

  كل صعلوك متشردأليس   
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  يدعي حين تكلمه أنه من أصل نبيل؟  

   ذلك أنا حقا عرفت حياة الثراءعوم  

  انة العظيمةولكن حين سقطت السندي  

  بفعل العواصف واألنواء  

  كسب عيشيأكان علي أن   

   وعرفت أنواع البالء"الغيشا"بانتمائي إلى فتيات   

  .)لى صديقاتهاإ(  

  أحقّا ما أقول؟  

  .)تثني عليها(  واحدة من صديقاتها

  !حقا ما تقول  

  !ومع ذلك أحد األعمام  بترفالي

  ...ولكن هذا  

  !ال نفع فيه  إحدى الصديقات

  .)بطيبة قلب محاولة أن تصمتها(  فاليبتر

  كان في عوز هو اآلخر  

  مدمنا سكّيرا  الصديقاتإحدى 

  واحد مفكّر، واآلخر يسكر  بنكرتون

  زوج رائع  

  .)كسيرة النفس(  بترفالي

  ألست غاضبا؟  

  !كال  بنكرتون

  أنا ال أبالي أبداّ  

بينما كان بنكرتون يتحدث مـع بتـرفالي، يقـود جـورد            (  

  .)دقاء له ويعرفهم على القنصلشاربلس إلى أص

  .)يعود إلى بترفالي(  شاربلس
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  كم هو عمرك؟  

  .)بغنج طفولي(  بترفالي

  !زرأن تححاول   

  ؟عشر سنوات  شاربلس

  احزر أكثر  بترفالي

  ؟عشرون  شاربلس

  احزر أقل  بترفالي

  ؟خمسة عشر  شاربلس

  !تماما، خمسة عشر  

  .)بخبث(  بترفالي

  ألست كبيرة، ألست كذلك؟  

  !اماعخمسة عشر   شاربلس

  !خمسة عشر عاما  بنكرتون

  عمر المراهقات اللعوبات  شاربلس

  !والحلوى اللذيذة  بنكرتون

ـ          (  بنكرتون تون أإلى جورد، الذي يصفق ثالثا، مناديا ثالثة خـدم، ي

  .)راكضين من المنزل

  ناد فزاعات الطيور  

  ليوزعوا على الجميع  

  ذبابا وعناكب بالسكّر  

  .) التي بدوره تلقّاها من بنكرتونجورد يعطيهم األوامر(  

  مستحضرات ومعجنات وخمور  

  من كل صنف ونوع  

  وجميع اللذائذ التي يتخيلها  

  .اليابانيون  
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جورد يشير إلى الخدم أن يسرعوا إلى البيت ويحضروا منه            

  .)كل شيء

بعد أن ينفّذ أوامر بنكرتون، يحاول جورد أن يذهب بنفـسه     (  

 يصعدون التلّة؛ يذهب ليرى من      إلى البيت، حين يرى أناسا    

  .)ثم يعلن وصول القادمين الجدد لبنكرتون وشاربلس

  .)باهتمام كبير(  جورد

ـ المندوب السامي ال      المرافقـون؛ مـسجل العقـود؛       م؛معظ

  .األقارب

  تعال هنا؛ أسرع  بنكرتون

  .)جورد يركض إلى البيت(  

 :من الباحة الخلفية أقارب بترفالي يصعدون القمة ويمرون       (  

انحنـاءات عميقـة    : بترفالي وصديقاتها يذهبن السـتقبالهم    

. األقارب يحملقون باستغراب إلى األمـريكيين     : واحترامات

بنكرتون يأخذ بيد شاربلس ويجعله يراقب مجموعة أقربـاء         

المندوب السامي ومسجل العقود يبقيان في      . بترفالي الغريبة 

  .)الساحة الخلفية

  أية مهزلة لهذا الموكب  بنكرتون

    من أقاربي الجدد المحترمين   

  !في عقد شهري تتوثق  

  أربعة من األقارب واألصدقاء

  .)إلى بترفالي(  

  أين هو؟  

  أربعة غيرهم من األقارب واألصدقاء

  .)إلى بترفالي(  

  أين هو؟  
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  أربعة آخرون من األقارب واألصدقاء

  .)يشيرون إلى بنكرتون(  

  !إنه هناك  

  ليس وسيما[  ابن عم

  قارب واألصدقاءأربعة من األ

  ليس وسيما  

  في الحقيقة  

  ليس وسيما  

   هناكهاتأكد أنمأنا   بنكرتون

  وراء مراوح ريش الطاووس  

  .تختبئ حماتي  

  .)مستاءة(  بترفالي

  أوسم منه لن تروا  

  حتى في أحالمكم  

  أربعة غيرهم من األقارب واألصدقاء

  أظنه وسيما  

  !قدره عظيم  اثنان فقط

   واألصدقاءأربعة آخرون من األقارب

  !قدره عظيم  

  أظنه وسيما  اثنان فقط

  .)بإعجاب شديد(  األم

  !]أظنه وسيما  

  .)إلى بترفالي(  ابن العم

  لماذا جورد قدمه إلي[  

  .)بازدراء(  بترفالي
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  !لك يا عزيزي  

  .)يدايشير إلى ياكوس(  بنكرتون

  ]وهذا األشعث األبله  

  هو العم السكير المجنون  

  ءثالثة من األقارب واألصدقا

  .)إلى ابن العم(  

  ختيار وقع عليهابما أن اإل  

  فعليها أن ترعى مصالحنا  

  ثالثة آخرون من األقارب واألصدقاء

  أظن جمالها بدأ يذبل[  

  .)مشفقين على بترفالي(  ثالثة غيرهم

  أظن جمالها بدأ يذبل  

  ثالثة من األقارب واألصدقاء

  لن يبقى معها طويال  

    ابن العم وثالثة آخرون

  ن ال يبقى معهاآمل أ  

  ثالثة من األقارب واألصدقاء

  أظن جمالها بدأ يذبل  

منزعجا من الثرثرة الغبية، يذهب من واحد آلخر يرجوهم         (  جورد

  .)أن يخفضوا أصواتهم

  بحق اإلله  

  ااصمتوا جميع  

  .)محملقا بالخدم الذين يحضرون الخمر والمسكرات(  يداالعم ياكوس

  أليس لنا خمر؟  

  .)بقى بعيدة عن النظرتحاول ان ت(  األم
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  هيا نتجول  الخالة

  أربعة من األقارب واألصدقاء

  ) راضون عن ياكوسايد(  

  رأيت البعض[  

  بلون الشاي الخفيف  

  بلون الشاي الخفيف  

  وآخر قرمزي  

  أربعة من األقارب واألصدقاء

  أظن جمالها بدأ يذبل  

  يذوي، يذوي  

  لن يبقى طويال معها  

  ألصدقاءاألم، الخالة، األقرباء وا

  !آه، هو  

  األقارب واألصدقاء بلهجة خنفاء

  !آه، هو  

  األم، الخالة، األقرباء واألصدقاء

  !آه، هو  

  أظنه وسيما  األم

  الحقيقة أنه أوسم الرجال  

  لن تروا مثيال له وال في الخيال  

  إنه أوسم الرجال  

  !حالمكم لن تروا له مثيالفي أحتى   

  أظنه وسيما، وقدره عظيم  

  اأظنه وسيم  

  .) لبترفالي(  ابن العم
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  جورد قدمه إلي ولكني قلت ال  

  إنه ليس وسيما لنقل الحقيقة  

  وأظنه ساذجا لنقل الحقيقة  

  لن يبقى طويال، آمل أن ال يبقى طويال  

   لنقل الحقيقة، ليس وسيما أبداليس وسيما،  أصدقاء وأقارب

  !ليس وسيما، لنقل الحقيقة  

  لماذا جورد قدمه لي، وقلت ال  

  ل الحقيقة، أظن أنه ساذجلنق  

  لنقل الحقيقة، لن يبقى أبدا  

  آمل أن ال يبقى، آمل أن ال يبقى  

  اأوسم منه لن ترو  أقارب وأصدقاء

  حتى في أحالمكم  

  ، ومقامه رفيعاأظنه وسيم  

  لنقل الحقيقة، أراه وسيما  

  ، لن يبقى أبداةلنقل الحقيق  

  آمل أن ال يبقى، آمل أن ال يبقى  

  أال يوجد خمر؟ لننظر حولنا، لننظر حولنا  العم ياكوسايد

  رأيت لتوي شرابا بلون الشاي الخفيف  

  وآخر قرمزي، قرمزي  

  أال يوجد خمر، لننظر حولنا، لننظر حولنا  

  وسيم كال، لنقل الحقيقة، ليس وسيما  أقارب وأصدقاء

  ؟لماذا جورد قدمه إلي  

  !ولكنك قلت ال! ولكنك قلت ال  

  ويأظن جمالها يذوي، نعم يذ  

  يبقى معها لن يبقى معها، آمل أن ال  
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  !ن ال يبقى معهاآمل أ  

  !إنه ذو قدر عظيم  العمة

  لنقل الحقيقة؛ أوسم منه  

  حالمكترى حتى في ألن   

  أظن أنه وسيم، وقدره عظيم  

  !أظن أنه وسيم  

  .)البن عمها(  بترفالي

  !]ما هذا الذي تقول؟ أي خبر[  

ة، ثم يشير إليهم    جورد يحاول مرة أخرى أن ُيصمت الثرثر        

  .)أن يصمتوا

  رحمة بنا  

  اصمتوا اآلن  

  !شش! شش! شش  

  .)إلى بنكرتون موشوشا(  شاربلس

  !حقا، يا صديقي أنت محظوظ  

بإشارة من جورد األقربـاء والـضيوف يتحلّقـون ولكـن           (  

  .)يستمرون في الثرثرة

    أقرباء وأصدقاء وابن العم

  ]جورد قدمه إلي  

  أقرباء وأصدقاء األم

   ذو قدر عظيم، إنه أوسم الرجالإنه  

  .آه إنها جوهرة، إنها زهرة  بنكرتون

  .]آه بنكرتون إنك ذو حظ عظيم  شاربلس
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أثناء ذلك جورد يجعل الخدم يحـضرون موائـد صـغيرة           (  

يضعون عليها مختلف أنواع الكعك، والحلـو، والخمـور،         

  .)والمسكرات وطقوم الشاي

  أصدقاء وأقرباء وابن العم

  !يجورد قدمه إل  

   وأصدقاء واألمأقرباء

  إنه ذو قدر عظيم، أظن أنه وسيم  

   وجودها مُُذهل  بنكرتون

  ...بما أن القدر جعلك تقطف  شاربلس

  أقرباء وأصدقاء وابن العم

  !ولكن جوابي كان ال  

  أقرباء وأصدقاء واألم

  !أنا لم أكن ألجيب ال  

  المراوح تُلهب العاطفة  بنكرتون

  ]زهرة لم تتفتّح بعد  شاربلس

  .)يضعون بعض المخدات وطاولة، ومعدات للكتابة(  

  أقرباء وأصدقاء وابن العم

  !ولكنني أجبت ال  

  أقرباء وأصدقاء واألم

  !لم أكن ألجيب ال  

  المراوح تُلهب العاطفة  بنكرتون

  زهرة لم تتفتّح بعد  شاربلس

  لم أر أجمل وال أحلى  

  من الصغيرة بترفالي  

  ال تنظر إلى العقد  
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   بأنه حمقوال إيمانها  

  ليس لنا أن نبحث بعيدا لنجد  أقرباء وأصدقاء

  رجاال أفضل منه  

  ولكننا نجيب ال  

  ! ال، ال،ولكننا نجيب ال  

  ال يا عزتي ليس كذلك  أقرباء وأصدقاء

  أنا ال أجيب ال  

  !أنا ال أجيب أبدا ال، ال، ال  

  .)إلى الناس(  بترفالي

  انتباه، من فضلكم  

  رةإنها جوهرة، إنها زه  بنكرتون

  !ستطلق، ستطلق، ستطلق  أقرباء وأصدقاء

  أحذرك  شاربلس

  ألنها وثقت بك  

  .)يشير إلى بترفالي(  

  أمي، تعالي هنا  بترفالي

  .)لآلخرين(  

  أصغوا إلي  

  كلكم انظروا إلي  

  .)تتكلّم بلهجة طفولية(  

  واحد، اثنان، ثالثة  

  جميعكم انحنوا  

  .)اربلسبإشارة من بترفالي الجميع ينحنون لبنكرتون وش(  

بترفالي تقدم أقاربها لبنكرتون، بينمـا آخـرون ينظـرون          (  

  .)برضى تام الخمور والحلوى التي انتشرت في كل مكان
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  أمي  بترفالي

  .أنا في غاية السرور بالتعرف إليك  بنكرتون

  عظمتك تبهرني بإكرامها  األم

  بنت عمي وابنها  بترفالي

  .)ليعطي الصبي صفعة مازحة فينسحب في خج(  بنكرتون

  ليكون صلبا في المستقبل  

  .)منحنية(  ابنة العم

  أنت عظيم  

  سيديعمي ياكو  بترفالي

  أهذا هو؟   بنكرتون

  .)ضاحكا بصوت عال(  

  !ها، ها  

  .)يدفعون ياكوسيدي إلى األمام(  األقارب واألصدقاء

  ...ياكوسيدي  

  .)ضاحكين(  

  !ها، ها

  !هي، هي، هي.)ضاحكا(  ياكوسيدي

  .)متخضعا لبنكرتون(  

  !اضيك سيحيا لألبدم  

  أقارب وأصدقاء النصف األول

  .)إلى بنكرتون(  

  اء لكملتبتسم الس  

  أقارب وأصدقاء النصف الثاني

  ليكن  طريقك مفروشا بالورد  

  ماضيك سيحيا لألبد  ياكوسيدي
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  شكرا لكم   بنكرتون

ليتخلص منهم يدلهم على األطايب المنشورة، ثم يلتفت ثانية         (  

  .)إلى شاربلس

  ! ما أحمق هؤالء الناسيا إلهي،  

جورد يصطحب القنصل والمندوب السامي ومسجل العقود       (  

  .)القنصل يفحص األوراق ويهيئ. إلى طاولة الكتابة

م وابنة العم تنهضان    بنكرتون يقترب من بترفالي، بينما األ     (  

  .)وتنضمان إلى باقي األقارب

  .)يقدم بلطف الحلوى لبترفالي(  بنكرتون

  !هذه لحبيبتي  

  .)رى أن بترفالي يبدو عليها االرتباكي(  

  ماذا، أال تحبين الحلوى؟  

  بنكرتون. ف. مستر ب  بترفالي

  .)تريه يديها وذراعيها المثقلتين بكمين مكشكشين(  

  أريد بعض حاجات شابة صغيرة  

  ولكن أين هي؟  بنكرتون

  .)تشير إلى كميها(  بترفالي

  هل أنت غاضب؟... إنها هنا  

  .)سم وبشهامة يؤكد لهامدهوشا، يبت(  بنكرتون

  ال، لماذا أكون غاضبا؟ك  

  يا عزيزتي الصغيرة بترفالي؟  

تفرغ ما في أكمامها، تضع محتواها واحدة بعد أخرى على          (  بترفالي

  .)كرسي

  ..شريط ملون.. مناديل حريرية للشم  

  ..ومروحة... مرآة.. بكلة صغيرة فضية  
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  .)يرى حقا(  بنكرتون

  ما هذا الذي معك؟  

  حقّ صغير لقرمز خفيف  بترفالي

  !عيب عليك  بنكرتون

  أتهتم له؟  بترفالي

  .)يرمي بالحق بعيدا(  

  !هناك  

  .)يسحب غمدا طويال ضيقا(  

  ما هذا الشيء؟  

  .)بكآبة شديدة(  بترفالي

  هذا أبقيه سرا مقدسا  

  .)بفضول(  بنكرتون

  وأنا أال يحق لي أن أعرف السر؟  

  ليس أمام الجمهور  بترفالي

  .)تطوي الغمد بكل احترامبتضرع وكآبة (  

  .من فضلك أعذرني  

  .)يقترب ويوشوش في أذن بنكرتون(  جورد

  ...أرسله الميكادو لوالدها، مع رسالة  

  .)عملية االنتحاريقلّد (  

  .)برقة لجورد(  بنكرتون

  ووالدها؟                     

  أطاع األمر  جورد

  .)ينسحب، ممتزجا مع الضيوف(  

  .)ن كميها وتريها لبنكرتونتُخرج صورا م(  بترفالي

  ."أوتوكي"  
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  .)خذ واحدة ويتفحصها بفضولأي(  بنكرتون

  هؤالء األشخاص األعالم، من يكونون؟  

  .أرواح أجدادي  بترفالي

  .)تضع الصور، ثم تنهض(  

  .أنحني خشوعا لهم! آه  بنكرتون

تقود بنكرتون وتقول له باحترام بلهجـة راجيـة أن يكـتم            (  بترفالي

  .)السر

  لى ما سأقولهأصغ إ  

  ت إلى اإلرساليةذهبأمس   

  راغبة أن أدخل حياة جديدة  

  وأتبنّى دينا آخر  

  .)بخجل(  

  ال أحد يعرف ماذا فعلت  

  .ال األصدقاء وال األقارب  

  قدري سأتبعه  

  بإيمان تام متواضع  

  أنحني أمام إله سيدي العزيز  

  .القدر أراد ذلك  

  من أجلي أنفقت مائة ين  

  كون مقتصدة حسنة التدبيرولكني سأحرص أن أ  

  وأعطيك كل ما لدي من سرور  

  !أستطيع حتى أن أنسى عرقي ونسبي  

  .)تذهب لتأخذ الصور(  

  لتذهب بعيدا  
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تقطع الرسالة ويبدو عليها االنزعاج كيال يكون أحد األقارب  (  

  .)قد سمعها

  .)بترفالي ترمي بالصور(  

 اسـتالم   في هذه األثناء جورد يقترب من القنصل، وبعـد        (  جورد

  ☺الوامر يهدر صوته

  !صمتا، صمتا  

الجميع يتركون الطعام والشراب ويقـدمون      : تكف الثرثرة (  

بنكرتـون  . إلى األمام في دائرة يـصغون باهتمـام كبيـر         

  .)وبترفالي يقفان في المركز

  .)يقرأ(  المندوب السامي

  إجازة تُعطى للموقع أدناه  

  بنكرتون. ف. ب مستر  

  على السفينة المصفّحة أبرامالكولونيل الذي يعمل   

  لنكولن من بحرية الواليات المتحدة  

  :لشمال أمريكا  

  وخطيبته المعروفة باسم بترفالي  

  الساكنة بلدة ناغازاكي  

  أن يشتركا في رباط زوجي  

  ف أن الشاب يقوم بمحض حريته وإرادتهلنعر  

  .والالحقة بموافقة أقاربها  

  .)يناول الوثيقة للتوقيع(  

  عقدشهود ال  

  .)بحماسة دينية(  جورد

  .العريس  

  .)بنكرتون يوقّع(   
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  اآلن العروس  

  .)بترفالي توقّع(  

  .كل شيء قد تم، تم  

  .)األقارب يسارعون بالتوقيع(  

  .)صديقات بترفالي يتقدمن بالتهنئة واالنحناءات العميقة(  

  مدام بترفالي العزيزة  ديقاتص

  .)تصحح لهن بإصبع مرفوع(  بترفالي

  .بنكرتون. ف. م بال، مدا  

أثناء ذلك مسجل   : الصديقات يتجمعن حول بترفالي ويهنئنها    (  

العقود يأخذ الوثيقة واألوراق األخرى ويعلم المندوب السامي        

  .)أن الحفل قد تم

     .)يهنئ بنكرتون(  المندوب السامي

  .أطيب التمنيات  

  أشكرك من كل قلبي  بنكرتون

  .)ينحني له(  

  .) من القنصليقترب(  المندوب السامي

  هل أسالك إن كنت ذاهبا؟  

  سأذهب معك  شاربلس

  .)يطأطئ رأسه لبنكرتون(  

  !سنلتقي غدا صباحا  

  .)يتصافحا مع بنكرتون(  

  .غدا بكل تأكيد  بنكرتون

  .)مودعا بنكرتون(  مسجل العقود

  أفضل الحظوظ  

  .ممنون لك  بنكرتون
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 القنصل، المندوب السامي ومسجل العقود يغادرون نـازلين       (  

  .)إلى المدينة

  .)يعود ثانية ويقول لبنكرتون بلهجة ذات معنى(  شاربلس

  !كن حريصا  

بنكرتون بؤكّد له أنه سيفعل بإشارة منه ويلوح له بـصداقة           (  

  .)بيده

بنكرتون الذي كان ذاهبـا إلـى       . شاربلس ينزل إلى الممر   (  

  .)الساحة الخلفية يلوح له بيده مرة أخرى

  .)ه المسرح فاركا يديه قائال لنفسيعود على مقدمة(  بنكرتون

  لنتخلّص بسرعة  

  من هذا التجمع العائلي الصغير  

  كيف نفعل هذا؟  

  .)بمرح إلى ياكوسيدي(  

  اذهب من هذا الطريق أيها العم الطيب  

  .)يمزج له بعض الوسكي(  

  هذا الكأس الذي امزجه هو لك  

  !أن تمزج عشرين! نعم األفضل  ياكوسيدي

  .)جاجةيعطيه الز(  بنكرتون

  .هاك زجاجة الوسكي  

  .)يتندرون على ياكوسيدي(  بعض األصدقاء

  !آه، للسكير  

  !آه، للسكير  أصدقاء آخرون

  .)يتندرون على ياكوسيدي(  قريبات وصديقات

  !آه للسكير  

    بعض األصدقاء واألقارب
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  !ها، ها، ها  

    بعض الصديقات والقريبات

  !ها، ها، ها  

  اء آخرونوأصدقأقارب 

  !اها، ها، ه  

  !ها، ها، ها  أقارب وأصدقاء

  .)باختيال دون أن يعلق المتهكّمين(  ياكوسيدي

  .اشربوا من الساقي وانحنوا هللا القدير  

    .)يهزأن به(  ريبات وصديقاتق

  اشربوا من الساقي اشربوا من الساقي  

  ولآللهة احنوا رؤوسكم  

  واركعوا على ركبكم  

  .)ترفالييحاول أن يمزج بعض الشراب لوالدة ب(  بنكرتون

  .خذي بعضا منه  

  .)توقفه عن سكب الخمر(  بترفالي

  .ال، شكرا لك  

  .)يلتفت من واحد إلى آخر يعرض عليه أن يشرب(  بنكرتون

  ... األصدقاء واألقارب  

  خذوا بعض الكعك  

  ومعه كأس من شراب الكرز  

  .)يأتي من األمام متلهفا(  ياكوسيدي

  شكرا بكل سرور  

  .)اكوسيدي بعيدايدفعون ي(  قريبات وصديقات

  .)ابتعد أيها السكّير  

  !ابتعد أيها السكير  وأصدقاءأقرباء 
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  .)إلى بنكرتون راجيا منه أن ال يشجع السكّير كثيرا(  جورد

  من فضلك سيدي على رسلك  

  !أعطه فرصة ويشرب البحر  

  من فضلك سيدي على رسلك  أقرباء وأصدقاء

  !أعطه فرصة ويشرب البحر  

  .)عطيه الكثير من السكاكرإلى الطفل ي(  بنكرتون

  دورك أيها الوغد الصغير  

  افتح يديك وشمر عن كميك  

  هنالك الكثير من الكعك والحلوى والفطائر  

  .)يمسك كأسا ويرفعها(  

  !هيب، هيب  

  .)يشربن النخب(  كورس

  !أو كامي! أو كامي  

  لنشرب نخب الزوجين الحديثي العهد  بنكرتون

  !ميأو كا! أو كامي  ياكوسيدي وكورس

  لنشرب نخب الزوجين الحديثي العهد  بنكرتون

  لنشرب نخب الزوجين  ابن العم واألم

  م، كورسابن عم، األ

  !أو كامي! أو كامي  

  لنشرب نخب الزوجين الحديثي العهد  

النخب يتوقّف عند سماع صرخات آتية من الممـر علـى           (  

  .)التلّة

  .)من بعيد(  لبونزاعمها، 

  !شو ـ شو ـ سان  
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األقارب واألصـدقاء لهـذا الـصوت صـعقوا         عند سماع   (  

  .)بترفالي تبقى وحدها في ركن: وتجمعوا معا في خوف

  !شو ـ شو ـ سان  

  !رجس من الشيطان  

  .)مندهشة(  بترفالي، كورس

  !إنه عمها  

  .)لبونزامنزعجا لقدوم (  جورد

  الطاعون يأخذ هذا الطفيلي  

  ما الذي جاء به إلى ها هنا؟  

  عجين؟من بين كل الناس المز  

  !شو ـ شوـ سان! شو ـ شو ـ سان  لبونزا

يشير إلى الخدم أن يخلوا الصالة من الطاوالت والكراسـي          (  جورد

  .)والمخدات ثم يجلس متبرما بشكل عنيف

  .)مقتربا أكثر(  لبونزا

  !شو ـ شو ـ سان  

 يظهر الشكل الغريب للبونز، آتيـا فـي         في الساحة الخلفية  (  

  .)غصب

  !شو، شو، سان  

عند رؤية بترفالي التي وقفت منعزلة عن اآلخرين، البونز         (   البونز

  .)يمد يديه مهددا إياها

  ماذا كنت تفعلين  

  في اإلرسالية؟  

  وابن العم الكورس

  !أجيبي، شو، شو، سان  

  .)غاضبا للمشهد الذي أحدثه البونز(  بنكرتون
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  ما هذا الصراخ المجنون؟  

  أجيبي، ماذا كنت تفعلين؟  البونز

  .)يلتفتون بقلق إلى بترفالي(  اربأصدقاء وأق

  !أجيبي شو، شو، سان  

  ماذا هناك، لماذا تتلعثمين؟  البونز

  أهذه ثمرات الخطيئة؟  

  .)صارخا(  

  ! منا كلّناتلقد تبرأ  

  .)يصرخون عاليا لهذه الفضيحة(  كورس 

  !شو، شو، سان! هو  

  لقد تبرأت منا، دعوني أخبركم  البونز

  عن دينها الحقيقي  

  .)صارخا(  كورس

  !هو، شو، شو، سان  

: يرمي اللعنة على بترفالي، التي تخفي وجهها بين يـديها         (  البونز

تأتي أمها إلى األمام لتحميها، ولكن البونز يـدفعها بقـسوة           

  .)ويقترب من بترفالي بغضب صارخا في وجهها

  !كامي سارنداسيكو  

  !شو، شو، سان! هو  كورس

  لتفنى روحك الشريرة  البونز

  !بديفي العذاب األ  

  .)ترفاليبوقد نفذ صبره، يتدخّل بين البونز و(  بنكرتون

  اصمت اآلن، هل تسمعني؟  

البونز عند سماعه صوت بنكرتون يتوقف في دهشة، ثـم           (  البونز

  .)بقرار مفاجئ يأمر األقارب واألصدقاء بمغادرة المكان
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  !واتركوها لوحدها... تعالوا معي جميعا  

  .)فاليإلى بتر(  

  ...جميعالقد تبرأت منا   

  .)جميعهم ينسحبون إلى الخلف ويمدون أيديهم نحو بترفالي(  

  ياكوسيدي، البونز، كورس وابن العم

  !ونحن نتبرأ منك  

  .)بسلطته يأمر الجميع أن يغادروا(  بنكرتون

  .أنا هنا السيد. اتركوا المكان في هذه اللحظة  

  .ال أريد شغبا وال إزعاجا في هذا البيت  

  !هو  كورس

م بنكرتون، يندفع الجميع نحو الممر الذي يقود إلى         بعد كال (  

أم بترفالي تنهض وتقترب منها، ولكنها تُجر خارجا        : المدينة

  .)من اآلخرين

  .)وهم يغادرون(  كورس

  !شو، شو، سان! هو  

  .)وبعد أن ابتعدوا(  

  !شو، شو، سان! هو  

بترفالي تبقى بدون   . األصوات تتالشى بالتدريج في الخارج    (  

امتة، ووجهها مدفون بـين يـديها، بينمـا كـان           حراك، ص 

بنكرتون قد ذهب إلى أعلى التل ليتأكّد أن جميع الـضيوف           

  .)المزعجين قد ذهبوا

  البونز، ياكوسيدي، الكورس

  !كامي سارنداسيكو  

  !شو، شو، سان! هو  كورس

  البونز، ياكوسيدي، الكورس
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  !نحن جميعا نتبرأ منك  

  .)بإصرار(  أقرباء وأصدقاء

  !، شو، سانشو! هو  

  البونز، ياكوسيدي، كورس

  .)بإصرار  

  !جميعنا نتبرأ منك  

  !شو، شو، سان! هو  كورس

  .)يأتي المساء(  

  .)من بعيد جدا(  كورس

  !شو، شو، سان! هو  

بنكرتون يسمعها ويـسرع    . بترفالي تنفجر بدموع طفولية   (  

قلقا إلى جانبها، يسندها في حال إغمائها ويمسك يديها بحنان          

  .)الباكيمن وجهها 

  يا أعز الناس، يا أعز الناس، كفّي عن البكاء  بنكرتون

  .دعي الضفادع تنقنق بأعلى صوتها  

  .)من بعيد جدا(  كورس

  !شو، شو، سان! هو  

  .)ممسكة بأذنيها حتى ال تسمع األصوات  بترفالي

  !اسمع كيف يصيحون  

  .)يفرج عنها(  بنكرتون

  جميع قبيلتك المحترمة  

  ابانوجميع البونز في الي  

  ال يساوون دمعة ماسية  

  .من عينيك  

  .)تبتسم بسرور طفولي(  بترفالي
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  حقا؟  

  .)يأتي المساء(  

  لن أبكي بعد اليوم  

  وأنا منذ اآلن ال أحزن  

  إال قليال على هجرهم  

   كلمات عزائك الحلوة  

  تنزل كالبلسم على قلبي  

  .)تنحني لتقبل يد بنكرتون(  

  .)يمنعها بلطف(  بنكرتون

  لين يدي؟تقبما هذا؟   

  أخبروني  بترفالي

  أنه في الخارج، حيث الشعب أكثر ثقافة  

  تقبيل اليد لذوي الشرف العظيم  

  .)تغمغم من الداخل(  سوزوكي

  ازاجي وازانامي  

  سارونداسيكو وكامي  

  وازاجي وازانامي  

  سارونداسيكو وكامي  

  يغمغم هناك؟من الذي   بنكرتون

   سوزوكي التي تقدماإنه  بترفالي

  .المساء صالتهاعند   

المساء يصبح أكثر فأكثر ظالما وبنكرتون يقود بتـرفالي         (  

  .)نحو البيت

  المساء جاء  بنكرتون

  بظالل وسكون  بترفالي
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  أنت هنا وحيدة  بنكرتون

  وحيدة ومنبوذة  بترفالي

  !تبرؤوا مني وإني سعيدة  

الخادمان وسوزوكي يسرعون إلـى     : بنكرتون يصفق ثالثا  (  بنكرتون

  .)رهمبنكرتون فيأم

   هنا أيها الشوزياتعالو  

  .)الخدم ينسلون بصمت ذاهبين في عدة طرق(  

  .)بإحساس عميق نحو بنكرتون(  بترفالي

  نعم، نحن هنا وحدنا  

  العالم بعيد عناو  

  .)ضاحكا(  بنكرتون

  !ث رعدافوعمك ين  

  .)يجلس ويتناول سيجارة(  

  .)رمي األواإلى سوزوكي التي تعود والخادمين لتلقّ(  بترفالي 

  سوزوكي، أحضري ثيابي  

ا الليلية  هسوزوكي تبحث في الصندوق وتجلب لبترفالي ثياب      (  

  .)وعلبة صغيرة من لوازم التجميل

  .)تنحني عميقا لبنكرتون(  سوزوكي

  مساء سعيدا يا سيدي  

  .)بنكرتون يصفق ثالثا فيخرج الخدم الثالثة(  

بترفالي تلجأ إلى ركن في الخلف، وبمـساعدة سـوزوكي          (  

ة ناصـعة  م بتجميل نفسها لليل، وتبدل ثياب عرسها بمنام   تقو

. ة وتنظر فـي مـرآة صـغيرة       ثم تجلس على مخد   : البياض

 وهي ترتب شـعرها، تحـرج سـوزوكي بعـد           سوزوكي

  .)انتهائها
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  ن أتخلص من هذهأشتهي أ  بترفالي

  العادة الثقيلة  

  فعلى العروس أن ترتدي  

  منامة بيضاء  

  إنه يتلصص ويبتسم  

  بالناموسية ةمختبئ  

  بئخلو أستطيع أن أ  

  تورد وجهي استحياء  

  .)مستريحا في كرسي الخيزران يراقب بترفالي(  بنكرتون

  مثل سنجاب صغير  

    حركاتها الواجفة  

  من يفكر أن هذه اللعبة الظريفة  

  !زوجتي! هي زوجتي  

  .)مبتسما(  

  ولكن سحرها  

   في جنونقيجعل قلبي يخف  

  !مجنون! بشوق ليس له مثيل  

  .)ناهضا، يقترب رويدا من بترفالي(  

  أسمع صوته الغاضب  بترفالي

  صارخا باللعنات  

  بترفالي تبرؤوا منها  

  تبرؤوا منها ولكنها ال تزال سعيدة  

  .)يرفع بترفالي بلطف ويذهب بها خارجا إلى السطيحة(  بنكرتون

  يا طفلتي، السحر يلمع في عينيك  

  اآلن، أنت لي  
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  بقالزنثيابا بيضاء كتلبسين   

  ما أجمل ضفائرك البنية  

  تنزل على ردائك الثلجي  

  .)بنكرتون يتبعها. تنزل من السطيحة(  بترفالي

  أنا مثل  

  آلهة القمر الصغيرة  

  آلهة القمر الصغيرة التي تنزل في الليل  

  من برجها في السماء المنارة بالنجوم  

  لتسحر كل األحياء  بنكرتون

  ثم تأخذهم  بترفالي

   بيضاءوتلفهم في عباءة  

  حاملة إياهم   

  إلى كبد السماء  

  ولكن يا عزيزتي، لم تخبريني  بنكرتون

  حتى اآلن أنك تحبيني  

  هل تعرف آلهتي الصغيرة  

  الكلمات الحلوة التي أشتاق سماعها؟  

  إنها تعرفها ولكنها ال تحب أن تقولها  بترفالي

  خوفا أن تقع مغشيا عليها  

  !خوفا أن تموت من حبها  

  شي، عزيزتي، فالحبال تخ  بنكرتون

  ال ُيميت بل يشع حياة في القلب  

  !بسعادة سماوية  

  .)يقترب من بترفالي ويأخذ وجهها بين يديه(  

  أرى وجهك مشعا
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  وعينيك المعتين حبيبتي  

  فيهما وأنا أحملق  

فالي بحركة مفاجئة تسحب نفسها من عناق بنكرتـون         بتر(  

  .)الالهف

  .)تريد أن تختصر الكالم(  بترفالي

  إذا أحد أرادني: ت أظنكن  

  .)تتوقف(  

  لماذا تترددين؟  بنكرتون

  .)تعود للحديث ببساطة قلب(  بترفالي

  إذا أحد أرادني: كنت أظن  

  لبعض الوقت فربما قبلت الزواج  

  جاءني تاكودو بطلب للزواج  

  ولكن، ألقل الحقيقة وأعترف  

    كل ما قاله لي كان غير مفيد  

  ريكا، غير أنيسمغريب من أ  

  ...ري، سامحني، لم أكن أعرفبرب  

  .)يشجعها على االستمرار(  بنكرتون

  وبعد ذلك؟! يا حبيبتي  اللطيفة  

  ...ستمريا  

  ولكن اآلن، حبيبي  بترفالي

  ، أكثر من الدنيا لي الدنياأنت  

  أحببتك منذ رأيتك  

  ولهف قلبي إليك من اللحظة األولى  
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 كأنها  بترفالي يصيبها ذعر شديد وتضع يديها على أذنيها،       (  

ال تزال تسمع صياح أقاربها؛ ثم تعـود وتـستجمع قواهـا            

  .)وتلتفت بثقة إلى بنكرتون

  أنت قوية، أنت جميلة  بنكرتون

  !صريحة صادقة في الحب  

  ما قلته لي يسحرني  

  أنا سعيد اآلن  

  .نعم أنا سعيد  

  .)السماء صافية مزينة بالنجوم. الليل حالك تماما(  

  .)نكرتونتقترب ببطء من ب(  بترفالي

  بحنان ورجاء  

  ، أحبني قليالهآ  

  أحبني قليال   

  كما تحب طفال صغيرا  

  هذا كل ما أطلبه  

  جئت من شعب يرضى قليال  

  شاكرا حبا صامتا  

  خفيفا كالنوار  

  أبديا كالسماء  

  عميقا كالبحر  

  أعطني يديك الحبيبتين ألقبلهما  بنكرتون

  .)ينفجر في حنان كبير(  

  تييا بترفالي، يا حبيب  

  اسمك اختير ليالئم صفاتك  

  أيتها المخلوقة السماوية  
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  .)عند هذه الكلمات يغيم وجه بترفالي وتسحب يديها(  

  يقولون أنه في بالدكم  بترفالي

  إذا رجل أمسك بفراشة  

  فإنه يغرز في قلبها دبوسا  

  .)باهتياج(  

  !ويتركها لتموت  

  .)يأخذ يديها بلطف مبتسما(  بنكرتون

  ة في هذاهناك بعض الحقيق  

  هل تخبريني لماذا؟  

  .حتى ال تهربي مني  

  .)يعانقها ويضمها بشوق(  

  أرأيت، أمسكت بك  

  .وأنت ترفرفين  

  كوني لي  

  .)ترمي نفسها بين ذراعيه(  بترفالي

  .نعم لك إلى األبد  

  ...تعالي إذن، تعالي إذن  بنكرتون

  .)بترفالي تبتعد كأنها خجلة من جرأتها(  

  مسك بكالحب الذي تخشين أن ي  

  أبعد عنك كل توجسك  

  .)يشير إلى السماء المضيئة(  

  يضمناالليل   

  والدنيا نائمة من حولتنا  

  .)تنظر إلى السماء بغبطة(  فاليبتر

  !يا ليل الغبطة! آه  
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  تعالي إذن، تعالي إذن  بنكرتون

  نجوم ال نهاية لها  بترفالي

  لم أر مثل بهائها  

  .تعالي إذن، تعالي إذن  بنكرتون

   يضمناالليل  

  !أسرعي أسرعي  

  الليل يضمنا  

  والدنيا نائمة حولنا  

  يا ليل الغبطة، والنجوم التي ال نهاية لها  بترفالي

  !أسرعي أسرعي  بنكرتون

  نابضة كالقلب، المعة نجمة في السماء  بترفالي

  !تعالي، يا أعز الناس  بنكرتون

  مثل عيون نارية ملتهبة  بترفالي

  رحم السماءأآه، ما   

  تلمح من بعيدكل نجمة   

  تحملق بنا  

  تنير طريقنا  

  .)برغبة عارمة(  بنكرتون

  !ارمي مخاوفك من قلبك  

  قريبة من قلبي أمسكك  

   أنت اآلن لي،  

  نظريأ، آه، تعالي  

  الدنيا نائمة حولنا  

  قريبة من قلبي أمسكك  

  !تعالي  
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  آه، ما أرحم السماء بنا  بترفالي

  !دائما تشع علينا  

  ائمة حولنانظري الدنيا نأ  بنكرتون

  آه تعالي، آه تعالي يا أعز الناس  

  آه تعالي، تعالي إذن، كوني لي  

  .آه تعالي  

  نظر إلى النجومأ  بترفالي

  !ما أجمل الليل  

  الهدوء التام  

  .يتنفّس الحب  

  !في البعد والقرب  

  .)يذهبان من الحديقة إلى البيت(  

  .)يغلق الستار(  

  ينتهي الفصل األول    
 


