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  ابنة الكتيبة

   :الفصل األول

مرتفعـات  .  ، إلى اليسار بيوت القرية     إلى اليمين كوخ  . لتيرولممر في جبال ا      

. فالحو التيرول يتجمعون فوق هضبة، كأنما يـشاهدون شـيئا         . تظهر في العمق  

المركيزة بركنفيلـد جالـسة     . الزوجات والبنات يركعن أمام مصلّى السيدة العذراء      

لقد سـقطا فـي دوامـة    . عمالهاقربها يجلس هورتنسيو، وكيل أ. يفي ر على مقعد 

كورس التيروليين يغني بشجاعة، النساء     . منهما تجري اتفاقات  غير بعيد   . الحرب

ون منتصرون، ولماذا ال يكونون؟ ألـم تكـن الكتيبـة الحاديـة             ي الفرنس ،يصلين

  والعشرون من الرماة بين صفوفهم؟

بيس، شيخ متبرم، وبعده تأتي فتـاة ترتـدي           أحدهم يصل اآلن وهو العريف سول     

البزة العسكرية، ماري، بائعة الخمر والمؤن، ابنة الكتيبة التي وجدت في سـاحة             

المعركة وهي بعد طفلة، وجيء بها إلى المعسكر، وأصبح جميع من في الكتيبـة              

  .كانت تغني أغنية الحرب. آباء لها، إنها الغالية لرماة الكتيبة جميعهم

  موسيقيةقطعة 

وهو تـرداد   " راتابالن"العريف يضعها في الصف للتدريب، ثم يغني معها ثنائي            

إيقاع الطبـل هـو     ". راتابالن"ألغنية ماري المنفردة التي تنتهي بمرافقة الطبول        

  .الموسيقى التي تفضلها، ومهارتها في قرع الطبل مالزمة دورها في كل األوبرا

. لقد شوهدت مـع شـاب     . تبدو مرحة كالعهد بها     منذ بضعة أيام كانت ماري ال       

تخبر العريف أن هذا الشاب أنقذ حياتها بمنعها من الوقـوع           . سولبيس يسألها عنه  

الكتيبة تقرر أن ماري عليها أن تتـزوج        .  ومع ذلك ال يمن بفضله عليها      .في هوة 

  .فقط واحدا من الرماة

 جاسـوس، ألنهـم     بعض الجنود يجرون طونيو، ويتهمونـه بأنـه       .  يحدث هرج 

كان باإلمكان إعدامه في الحـال،      . يكتشفون أنه قد تسلل متلصصا حول المعسكر      

وبما أنه كان يريد    . لوال أن ماري تتدخّل فهو لم يكن سوى الرجل الذي أنقذ حياتها           

الرمـاة يحتفلـون    . أن يبقى قرب ماري فلقد قرر أن يصبح جنديا ويلتحق بالكتيبة          
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أغنيـة  "م ويشربون نخبه ويطلبون من مـاري أن تغنـي           بقراره في االنتماء إليه   

  ":الكتيبة

  كل الناس يعترفون

  باسم كتيبتنا

  ! الجميع بنا يرحب،حيثما نريد أن نذهب

  قطعة موسيقية

  مشهد حب بين ماري وطونيو يتبعه غناء ثنائي

  "راتابالن، راتابالن"وبعد ذلك كورس الرماة يقرع الطبول 

  قطعة موسيقية

إن . ولكن وا أسفاه، فالعريف قد سمع بأن المركيزة ترغـب أن يـسود الـسكون              

       جد في أوراق معينة معها حين كانت طفلة في سـاحة        بركنفيلد كان االسم الذي و

المركيزة تقرأ األوراق وتكتشف أن ماري هي ابنة أختها المفقودة وعليها           . المعركة

فالكتيبـة ال   . اللتحاق بكتيبة الرماة  طونيو المسكين لم يفده ا    . أن تعيش في القصر   

 النحيب معـه لفقـدانها    إال   والكتيبة ال تستطيع  . تستطيع مساعدته في تحقيق حلمه    

  |."وداعا، وداعا طويال يا رفاقي األعزاء"  :ماري تغني. االبنة التي ربتها

  

  :الفصل الثاني

ا في منتصف    ولكنه تتعلّم ماري الرقص والغناء الكالسيكي    . في قصر المركيزة    

أغنية (غنائها هي وسلبيس التي أحضرته المركيزة إلى القصر، ينفجر االثنان في            

هذه الحيوية لم تستمر، ألن المركيزة تريد تزويج ماري         ." الراتابالن"مع  .) الكتيبة

يصلون بقيادة طونيو الـذي     . يسمع مارش الرماة من بعيد    . ثوربنإلى دوق كراك  

 ال يجد اآلن سببا يمنع ماري من الزواج به بدل النبيل            سولبيس. استحقّها لشجاعته 

ولكـن المركيـزة    . وفي الواقع تقرر ماري وطونيو الهرب     . الذي اختارته خالتها  

تعترف للعريف أن ماري هي في الواقع ابنتها وتطلب من سولبيس أن يـساعدها              

لدت خارج  وأنها ال تستطيع أن تعترف لها بالحقيقة ألنها و        . في التأثير على ماري   
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سولبيس يخبر ماري فتشعر أنها ال تستطيع الخـروج عـن إرادة            . نطاق الزواج 

  .أمها

والضيوف الذين اجتمعوا للتوقيع    .   ولكن في النهاية، تنقذ ماري نفسها من الوضع       

على عقد زواجها من الكونت أصغوا وهي تغني بحنان قصة طفولتها في الكتيبة،             

  .)الجميععندما كنت وحيدة، مهجورة من (

ولكن المركيزة تتأثّر كثيرا وتقودها لتضع يـدها        .   المجتمعون يستهجنون قصتها  

  ." فرنسااحيلت"تنتهي األوبرا بغناء ثنائي . وبيد حبيبها طوني

*   *   *  


