
     ترجمة يسرى األيوبي       أوبرا   مانون

 0

  

  أوبرا

  انونم
  ترجمة

  يسرى األيوبي

  

  
  مانون ـ جول ماّسيني ـ أوبرا



     ترجمة يسرى األيوبي       أوبرا   مانون

 1

  الفصل الرابع

  أوتيل ترانسلفانيا

  ستار

  .)من العمق(  جماعة المتنزهين

  ابدؤوا اللعب أيها السادة  

  ألف بستول  العب أول

  أتوقّف  العب ثان

  !ُأضاعف  العب أول

  Brelan العب ثان

  !فقدت  ولأالعب 

  .) النردعلى طاولة(  ولأالعب 

  ...اثنان  

  ...خمسة  العب ثان

  ... عشرة  العب أول

  !مائة ذهبية  صوت من العمق

  !أربعمائة ذهبية  صوت ليسكو

  كسبت! يحيا  ليسكو

  أقسم  العب يتبع ليسكو

  !أن المال لي  

  لحظة لنتأكّد  ليسكو

  من ثبات ما معك  

  !معي األس والملك  الالعب

  لنبدأ من جديد  ليسكو

  !ما معك مساو لما معي  

  .)يتقدم المحكّمون بحذر(  

  .)نور؛ جانبايأصوات ت(  المحكّمون
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  الالعبون بدون حذر  

  يلقون نرداتهم ويخاطرون  

  ولكن العاقل يفكّر  

  أن اللعب فن!  

  للكسب  

  م بدون خطرنحن نع  

  م كيف نكسبنحن نعلّ  

  !متى نصحح خطأ الحظ  

  حين نلعب  

  .)مصطادا جميع الفضة(  ليسكو

  فالجميع لعب بشر  

  أنا ال أفعل شيئا آخر  

  الجميع لعب بشرف  

  !أنا ال أفعل شيئا آخر  

  .)يبتعد(  

    بوسيت، جافوت، وروزيت

  .)الثالثة يتنزهن ويراقبن الالعبين والمحكّمين؛ جانبا(  

  إلى أوتيل ترانسلفانيا  

  يهرعون جميعا، ويرجون  

  نسلفانياترافي أوتيل   

  ...امض أيامك  

  ...امض لياليك  

  هب سيصل وحده إلى أجمل الجميالتالذ  بوسيت

  بوسيت، جافوت، وروزيت

  نحن اللواتي نربح دوما  

  !دوما! دوما! دوما  
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  .)الذين يقومون بجولة، يعودون إلى الجهة األخرى(  المحكمون

  الالعبون بدون حذر يلقون  

  ثرواتهم ويخاطرون  

  وما جمع اآلباء يبددون  

  ولكن العاقل يفكّر  

  أن اللعب فن للكسب  

  م بدون خطرلحن نعن  

  م كيف نكسبلنحن نع  

  ونصحح خطأ الحظ حين نلعب  

ويقوم بدورة مع المحكّمـين ومـع       , ليسكو يعود منتصرا  (  

  .)بوسيت وجافوت وروزيت

  .)حاشيتهل(  ليسكو

  هنهنا اللواتي أحب  

  ل اإلقامة بينهنوأفض  

  وسأقول لكم ذات يوم  

  عن ثنائيات حب محرم  

  شرفيالتقت تحت رعايتي و  

  .)رنين ذهب في العمق(  

  وهذا الرنين، هذا الرنين الساحر  

  الذي يرافق دوما السلوك الفاجر  

  إنه الرنين، إنه الرنين الساحر  

  يرافق دوما السلوك الفاجر  

  هنا اللواتي أحبهن  

  ية أختارهنوبكل سر  

  وأقول لكم أسماءهن ...نعم أسماءهن  

  بوسيت، جافوت، وروزيت
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  !ننعم أسماءه  

  هنا باالس، سيدة الورق  ليسكو

  حيث تتوقّف  

  !أغنيتي  

  .)رنين الذهب في العمق(  

  بوسيت، جافوت، روزيت، ليسكو والمحكّمون

  وهنا الرنين، الرنين الساحر  

  !الذي يرافق السلوك الفاجر  

  ...إنه الرنين، الرنين الساحر  ليسكو

  ...الساحر... هذا الرنين  

  و والمحكّمونبوسيت، جافوت، روزيت، ليسك

  !الذي يرافق السلوك الفاجر  

  جيلو دي مورفونتين

  .)داخال، إلى ليسكو(  

  !برافو، يا عزيزي  

  !شكرا  ليسكو

  جماعة المستثمرين

  .)من الداخل(  

  !ابدؤوا اللعب، أيها السادة  

يذهب المحكّمـون إلـى     . أثناء ما كان جيلو يهنئ ليسكو     (  

لخلف، جيلو يحفظ   يبدأ الالعبون لعبهم في ا    .  فرعون طاولة

  .)له مكانا وأمامه ليسكو واألصدقاء الثالثة

  .)بثقة(  جيلو

   Begaseسأمتطي أيضا الفرس المجنّح   

  من حين آلخر  

  بما أنني سيئ جدا  
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  باستخدام الملك  

  الحذرين ولكنني بالنسبة للرجال  

  ...حملقأ  

  ...ثم أمرر الكلمات الخطرة  

  سترون، ال أحد يفهم أفضل منكم،  

  .)ذربح(  

  ...عندما  

  .)يقلد ما يقول(  

  تعالوا لنر... الملكهوهذا  

  .)نفس اللعبة(  

  ...وهذه محظيته  

  ...يقول  

  .)برقّة(  

  .تفهموني  

  ...وهي تجيب  

  .لتو تترنّممغنّية األ  

  !ال ال! ال تراال  

  ! ال!  ال !!ال! ال  

  !ال! ال! ترا ال  

  !ال! ال! ترا ال  

  .)إلى من يحيطون به(  

  !مزحة، هذه خفيفةهذه ! آه  

  !بوسيت، جافوت، روزيت، وليسكو

  .)ضاحكين(  

  ليس فيها أدنى خطر  

  هذه تلدغ! آه  جيلو
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  !إنها سهلة! إنها مزح  

  !ال ال ال ! ترا ال ال  

  !ال! ال ال! ترا ترا ترا ترا ترا ترا  

  بوسيت، جافوت، روزيت، جيلو، وليسكو

  .)يتكلمون(  

  ...صمتا  

  .)جلبة كبيرة(  

 تـدخل مـانون ودي    .  ينهضون ليروا القادمين   كل الناس (  

  .)جريو

  من هذا الذي وصل وأحدث كل هذه الجلبة؟  جيلو

  بوسيت، جافوت، وروزيت

  .إنها الجميلة مانون ومعها فارسك  

  .)يبتعدن(  

  .)ينظر حواليه مكتئبا قلقا(  دي جريو

  !أنا في هذا المكان  

  ...لم أستطع أن أقاوم  

  !لم تكن لي الشجاعة ألقاوم  

  .)منزعجا(  جيلو

  ...الفارس  

  .)لجيلو(  سكويل

  تغير لونك  

  ومثل هذا األمر، هنا،  

  ...يبدو أنه يقلق راحتك  

  لي الحق  جيلو

  ...ألنني أحببت يوما مانون  

  وكنت جريحا، مهان اإلحساس  
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  حين أحبت آخر مكاني  

  .)ليسكو يقود جيلو(  

    .)في العمق(  المستثمرون

  ةابدؤوا اللعب، أيها الساد  

 مانون ودي جريو يبقيـان    . كل الناس يلتفتون نحو اللعب    (  

  .)منعزلين يراقبان المشهد

تنظر إلى دي جريو وهو يبدو حزينا، في خشية من القرب             مانون

  .)منها

  في قلبه، دي جريو، هل أبقى  

  !مانون  دي جريو

  .)بعاطفة عفيفة(  

  !مانون يا أهراما مدهشا  

  يا حورية حقيقيةّ  

  !هككم أحبك وأكر  

  لمسرة وشوق قاهر ليس له مثيل  

  !حمقاء كما أنت، أحبك! آه  

  .)بشهوة خبيثة(  مانون

  ...إن كنت تريد...كم أحبك... وأنا  

  ...إن كنت أريد  دي جريو

  .)ر لهجتها، وتعود إلى الواقعتغي(  مانون

  لقد ولّى ثراؤنا  

  أيها الفارس، لم يعد منه شيء لنا  

  إن أسعفنا الحظ ها هناولكن   

  ...نسترد سريعا خسارتنا  

  .)بقلق(  دي جريو

  أما قلت لك، مانون؟  
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  .)يقترب من مانون(  ليسكو

  عندها حق  

  بضعة ضربات على طاولة فرعون  

  ...وسريعا ما يعود الحظ  

  .)لنفسه(  دي جريو

  !أبدا! من؟ أنا؟ ألعب؟ أبدا  

  أنت مخطئ  ليسكو

  ...مانون ال تحب التعاسة والفقر  

  ، إن كنت عزيز الجانبأيها الفارس  مانون

  وافق،... وافق  

  وسترى فيما بعد  

  !أننا نصبح أثرياء  

  !محتمل  وليسك

  الحظ غير عصي على العالج  

  إن كان الالعب يبرهن  

  أنه ال يناضل ضده  

  يكون لينا، على العكس، من يبدأ اللعب  

  .)إلى دي جريو(  مانون

  ، أليس كذلك؟يدادجتريد   

  !جنون شيطاني  دي جريو

  .)يحثّه(  وليسك

  !تعال  

  .)إلى مانون(  دي جريو

  .أنا أعطيتك كل شيء  

  .)لنفسه(  ليسكو

  !أنت الرابح  
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  ولكن متى يأتي دوري؟  دي جريو

  !أنت الرابح  ليسكو

  .)بحيوية(  مانون

  !أنا كلي لك، حياتي وحبي  

  !مانون! مانون  دي جريو

  .) عاطفتهبكل عنف(  

  يا أهراما مدهشا  

  يا حورية حقيقية  

  با أنثويا كله أنوثةيا قل  

  !كم أحبك وكم أكرهك  

  ليس لك مثيل للشوق والمسرة  

  بالرغم من حماقتك، أحبك! آه  

  لضعفي أمام رغباتك! آه  

  لقد أعطاك حتى شرفي  

  !لقد أعطاك حتى شرفي  

  !فرصتك أكيدة  ليسكو

  !العب اليوم  

  العب دون توقّف  

  ...إنها السعادة... العب دائما  

  !العب! العب  

  !إنك تكسب! آه! لتعا  

  ..هذه النشوة الحمقاء  مانون

  !إنها الحياة  

  !إنها الحياة! آه  

  أو على األقل  

  !إنها ما أريد من الحياة  
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  بوسيت، جافوت، وروزيت

  !إنها الحياة  

  .)من العمق(  المستثمرون

  .ابدؤوا اللعب، أيها السادة  

  رنين الذهب يضحك على نغم األوتار  مانون

  هارلنا الغرام واألز  

  ، نحب، كاألطيارينغنّ  

  !أننا نعيش للغد من يقول  

  !من يقول أننا نعيش للغد  

  !للغد! للغد  

  لنا الغرام واألزهار! لنا الغرام  

  بوسيت، جافوت وروزيت

  .)أوبرا كوميدية تضم ستة أصوات مختارة(  

  !نغني، نحب، كاألطيار  

  ، وروزيتمانون، بوسيت، جافوت

  !من يقول أننا نعيش للغد  

  !من يقول أننا نعيش للغد  

  شبابي يذبل  مانون

  جمالي يذوي  

  وكل ما لدي من الرغبات  

  والحب والتنهدات  

  أنفقها على اللذات  

  !تعال! تعال  ليسكو

  !العب! العب! العب دائما  

  !تعال! آه  

  .)إلى دي جريو(  جيلو
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  كلمة من فضلك، أيها الفارس  

  ...أقترح عليك المشاركة  

  ن عليك أن سنرى فيما إذا كا  

  ...شل منيتن  

  .)بمرح(  بوسيت

  برافو جيلو، من أجلك، من أجلك أنا أراهن  

  .)لنفسها(  جافوت

  ...وأنا أراهن، على الفارس  

  .)إلى دي جريو(  جيلو

  هل تقبل؟  

  .)بقلق(  دي جريو

  أقبل  

  !لنبدأ  جيلو

  !نحن نراهن دائما  بوسيت

  !ونحن نراهن  جافوت وروزيت

  ...ألف بستول  جيلو

  ...ليكن سيدي ألف بستول  يودي جر

  .)بإعجاب وهو ينقلها(  ليسكو

  !ألف بستول  

  .)يذهب لينقلها إلى طاولة أخرى للعب(  

    Pallasباالس   

  هذه نشوة حمقاء  مانون

  إنها الحياة  

  إنها الحياة! آه  

  أو على األقل  

  !هذا ما أرغب به من الحياة  
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  !على شفاه الجميع  

  !الكثير من الذهب  

  !ن الذهبالكثير م  

  !لمانون  

  .)بنشوة(  

  !ر من الذهبيالكث  

  بوسيت، جافوت، وروزيت

  !الكثير من الذهب...   

  !لنا الغرام واألزهار  مانون

  مانون، بوسيت، جافوت، وروزيت

  ي، نحب كاألطيارنغنّ  

  !من يقول أنّا نعيش للغد  

  !من يقول أنّا نعيش للغد  

  !الغد! الغد! الغد! الغد  

  زهارلنا الغرام واأل  

  لنا الذهب، الذهب، الذهب  

  !من يقول أنّا نعيش للغد  

  !لنا الذهب  

  مانون، بوسيت، جافوت، وروزيت

أصوات تنور وبـاص؛    (  الالعبون والمحكّمون! لنا الذهب  

  .)إلى ليسكو

  !إلى اللعب! لى اللعبإهيا   

  .)مدافعا عن نفسه(  ليسكو

  اسمحوا لي باللعب دون كالم  

  نأنا شخص مخلص اإليما  

  !إلى اللعب! إلى اللعب  الالعبون والمحكّمون
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  ينقص ذهبية واحدة، وبستول ال أكثر  ليسكو

  !أنا! أنا... إنهم يسرقوني  

  .)إلى دي جريو وهو يلعب(  جيلو

  حظّك عاثر  

  ادفع ألف ذهبية أكثر  

  .)بغضب(  دي جريو

  !ألف ذهبية! هاك مسيو  

  ...لقد ضعت  جيلو

  .) الالعبينإلى دي جريو وهي تقترب من(  مانون

  حسنا، هل ربحت؟  

  .)يريها الذهب في الكيس(  دي جريو

  !انظري  

  أهذا لنا؟  مانون

  ...هذا لنا  دي جريو

  هل تريد؟! لنضاعف  مانون

  كما تقول  دي جريو

  ...خسر مرة أخرىأس  جيلو

  .)إلى دي جريو(  مانون

  !قلت لك بأنك ستربح  

    !مانون  دي جريو

  !أحبك! أحبك! مانون  

  !عن اللعبسأتوقّف   جيلو

  .)ينهض أيضا(  دي جريو

  ...مثلما تريد  

  .)بإصرار(  جيلو

  سيكون المر خداعا  
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  لو توقفت عن اللعب  

  .)يغير لهجته ويهدد(  دي جريو

  أيسرك؟  

  هذا يكفي أنني أنتظر  وجيل

  .)بتهكّم وقح(  

  !لديك حقيقة مواهب  

  .)غاضبا(  دي جريو

  ماذا تقول؟  

  !ما هذا الغضب  

  ،بأتريد أيضا أن تضر  

  ؟سلبه تغلببمن   

  .)يهاجم جيلو(  دي جريو

  !تزوير غير شريف  

  .)الجميع يصغون(  

  !أيها التعس  

  بوسيت، جافوت، روزيت مع ليسكو والمحكّمين

  توقّفوا، توقّفوا أيها السادة! أيها السادة  

  بوسيت، جافوت، روزيت، ليسكو، المحكّمون وجمهور الالعبين

  !ادةتوقّفوا، أيها الس! أيها السادة  

  حين يكون اإلنسان بين الجمهور  

  عليه أن يتمالك نفسه أكثر  

  !توقّفوا، أيها السادة! أيها السادة  

  .)قلقا جدا(  جيلو

  شهودي السادة والسيدات  

  .)إلى دي جريو ومانون(  

  ألجلكما أنتما االثنين، سريعا ما تسمعان  
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  !مني األخبار  

  .)يخرج(  

  .)فيما بينهم(  جمهرة الالعبين

  !مر ال يدرك أبدااأل  

  !أبدا! أبدا  

  !أبدا ال يكون مؤكّدا  

  .)يتدخّل(  ليسكو

  !اسمعوا، يا سادة  

  !اهدؤوا، يا سادة  

  .)إلى دي جريو(  

  !ما هذا اإلزعاج! آه  

  ماذا فعلت؟  

  .)إلى الالعبين(  

  !سادتي! سادتي  

  .)جانبا(  المحكّمون

  !التزوير  

  يا لإلزعاج! آه  

  !التزوير  

  !اأمر ال يدرك أبد  

  !بكل تأكيد! ال، ال، أبدا  

  !دا، كما يبدوأب! أحدهم سرق  

  !أبدا لم يسرق أحد، كما يبدو  

  .)يشيرون إلى دي جريو(  

  إنه هو! هو الذي سرق  

  .)إلى الالعبين(  

  !قوموا بلعبكم، أيها السادة  
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  قوموا بلعبكم، أيها السادة  

  بوسيت، جافوت، وروزيت

  !لم يسرق! أبدا! ، أبدا!ال! ال  

  .)يتدخّلن في النقاش(  

  انظروا، أيها السادة انظروا  

  .)إلى الالعبين(  

  !قوموا بألعابكم، أيها السادة  

  !قوموا بألعابكم، أيها السادة  

  .)إلى دي جريو(  مانون

  أستعطفك... لنخرج من هنا  

  ...لنخرج سريعا  

  .)بإصرار(  دي جريو

  كال، إنها حياتي  

  لو غادرت، سيصدقون  

  ي وهم محقّوناتهام الرجل ل  

  .)ُيسمع طرق قوي على الباب(  

  بوسيت، جافوت، روزيت، ليسكو، والمحكّمون

  .)جانبا(  

  من الذي يطرق بهذا العنف؟... ولكن  

  .)طرق جديد(  

  !اخفوا النقود! أسرعوا! أسرعوا   جمهرة الالعبين

  .)جانبا، متدخّلة(  مانون

  ...من يطرق هذا الباب  

  ...اال أعلم لماذ... إنني أرتجف  

  .)من الخارج(  صوت

  !باسم الملك! افتحوا  
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  جماعة الشرطة  ليسكو

  ألسرع إلى السطح  

جماعة من الشرطة يتبعهم الحـرس يـدخلون        . ينقذ نفسه (  

  .)الصالة

  .)مشيرا إلى دي جريو( جيلو  

  .وهذه شريكته... هذا هو المذنب سيدي  

  .)هامسة إلى جيلو(  مانون

  !أيها التعيس  

  .)نلى مانوإ(  جيلو

  ...ألف ندم، مدموازيل  

  !ولكن الشراكة ممتعة  

  .)بصوت منخفض(  

  علي أن أقول بأنني أنتقم لنفسي  

  .)إلى دي جريو(  

  !لقد حصلت على انتقامي، سيدي  

  ...وعليك أن تتعزى  

  .)بغضب رهيب(  دي جريو

  !لقد لوثت سمعتي  

  ولكنني سأبدأ بك  

  !برميك من النافذة  

  .)مخطئا(  جيلو

  ة؟النافذمن   

  .)إلى الفارس، مهدئا(  الكونت

  هل ترميني أيضا؟! وأنا  

  !أنت... أنت، هنا! يا أبي  دي جريو

  !والدك  مانون
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  نعم، جئت ألنتزعك من العار  الكونت

  الذي يكبر معك يوما بعد يوم  

  !بقلّة إحساسك  

  أال ترى أنك تصعد إليه  

  !ليهاوتعلو حتى تصل   

  .)بمشاعر عنيفة ويائسة(  مانون

  ال محالة! يا لأللم، المستقبل سيفرقنا  

  والخوف منه يرجف قلبي  

  حزن قاس يبتلعني ويغرقني  

  ما عدت قادرة السترداد شرفي  

  .)لوالده بشعور إكبار(  دي جريو

   هذه النظرة التي تلومنيأفهم  

  والتي تعكس فيها صرامتك  

  تأنيب الضمير كما ترى ابتلعني  

  !ال تستطيع ان تنقذ شرفي  

  ،جافوت، روزيت، المحكّمون وجمهور الالعبينبوسيت

   عن البكاءتوقّفوا! آه  

  توقّفوا عن البكاء! آه  

  الشباب والظرف والجمال  

  تستحق اكثر من الحسرة على الذات  

  والبكاء على ما فات  

  !نعم، جئت ألنتزعك من العار  لكونتا

  وبالرغم من نظرتك التي تستعطفني  

  !لن أغفر لك  

  !كلن أغفر ل! كال  

  حتى تسترد شرفك  
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  .)جانبا(  جيلو

  !انظروا كيف انتقمت  

  !انظروا كيف انتقمت  

  !انتقامي رهيب سريع  

  كالّ ليس هناك من مغفرة  

  !أصبحت في أيدي القانون  

  .)مشيرا إلى دي جريو(  الكونت

  !حين يقودونك  

  .)إلى الفارس(  

  سيأخذونك... تأخّر الوقت  

  .)مشيرا إلى مانون؛ بقلق(  دي جريو

  لكن هي؟  

  .)متدخّال(  جيلو

  الشرطة ستقوده  

  !إلى حيث تقود أمثاله  

  .)بحمية(  دي جريو

  !ال تتقدموا  

  .)يرمي نفسه أمام مانون(  

  !أنا سأكون حاميك  

  !سأموت! لو حدث! آه  .)ُيغمى عليها(  مانون

  !الرحمة  

  .)في يأس(  دي جريو

  المستقبل سيفرقنا، ال محالة! يا لحزني  

  .)جباربجهد (  مانون

  !الرحمة! آه  

  .)المحكّمون وجمهور الالعبين, بوسيت، جافوت، روزيت
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  !الرحمة! آه  

  كالّ، أبدا  الكونت وجيلو

   ستار

  


