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  الفصل الثاني

الطابق . إلى اليسار منزل صغير تسكنه جولييت     . جولييت، حديقة عامة   حديقة(

في العمق درابزين مـن الحجـارة       . األول، شباك وشرفة  

  .)يشرف على حدائق أخرى

ستيفانو، مستندا إلى الدرابزين يمسك بسلّم من الحبـال         (  

ثم يتراجـع   . عود إلى الدرابزين  ويساعد روميو على الص   

  .)حامال السلّم

  .)وحيدا(  روميو

  أيها الليل، تحت جناحيك آويني  

  !وفي ظالمك اخفيني  

  .)ينادي من الخارج(  مركوشيو

  !روميو! روميو  

  هذا صوت مركوشيو  روميو

  هو من يضحك من الجراح  

  التي لم تصبه بحب براح  

   واألصدقاءمركوشيو، بنغوليو

  غامض رصين  

  روميو ال يسمعنا  

  الحب يسعد بالظالل  

  ليقود خطاه في المجال  

  )األصوات تبتعد(  

  ..نعم يقلق ذاتي! الحب  روميو

  .)تضيء نافذة جولييت(  

  ولكن أي وضوح وصفاء  

  ؟يسطع من الشباك  

  في الليل يبرق الجمال والبهاء  
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   اسطعي أيتها الشمس! آه  

  واشحبي يا نجوم الليل في السماء  

   بدون نقابديةالالزور  

   بدون سحابتألقي في الفلك  

  انهضي اظهري، اظهري! آه  

  يا كوكبا نقيا ساحرا  

   شعرهاإنها تحّل! إنها تحلم  

  وخصلة منه تقبل خدها  

  !الحب! الحب  

  حمل لي األمانيإ  

  ما أجملها! ىلّجإنها تت  

  ولكني أبدا ال أسمعها !آه  

  تتكلم عنها عيناهاإنما   

  !ا لهوقلبي يستجيب  

  .انهضي يا كوكبا، الخ! آه  

جولييت تظهر في الشرفة مستندة تتملّكهـا       . الشباك ُيفتح (  

  .)الكآبة

  !أكرهههل أستطيع أن أنا، ! وا أسفاه  جولييت

  شرس،الكره أعمى   

  لماذا يكون هذا اسمك؟! آه روميو  

  تخّل عنه أو أتخلّى أنا عن اسمي  

  !اسم مميت يفرق ما بيننا  

  .)مقتربا(  روميو

  !هل هذا صحيح؟ ما قلته؟ آه  

  يبدد شك قلب سعيد  

  من يصغي إلي   جولييت
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  ويستّل أسراري  

  في ظالل الليل؟  

  لم أجرؤ حين ذكرتني  روميو

  !أن أقول أن هذا اسمي  

  ألست روميو؟  جولييت

  ال أريد أن أكونه! ال  روميو

  سم أبغضههذا اإل  

  ألنه عنك يبعده  

  تركيني أولدأ ك،حتى أحب    

  !سم جديدإخرى بمرة أ  

  أنت تقول أن الليل! آه  جولييت

  !يخفي وجهي  

  لو رأت عيناك حمرة خدي  

  لكانت شهادة لي على نقاء قلبي  

  وداعا بعد لقاء ال طائل فيه  

  أنت تحبني؟  

  .سأستجيب لحبك  

  قلبة أتصورتبأشعتها الم" فوبي"  

  !أنها تضيء وتضحك من عهود المحبين  

  !أخبرني! عزيزي روميو  

  !وأنا أصدقك  

  أنني أتباهى بشرفي  

  كما تتباهى أنت بشرفك  

  ال تتهم قلبي الذي عرفت سره  

  واتهم الليل بنقابه غير المكتوم  

  .عن خيانة سري وهو الملوم  
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  .)بحرية(  روميو

  أمام اهللا الذي يصغي إلي  

  !أتعهد بقسمي  

  !صمتا! أحدهم جاء! أصغ  جولييت

  !ابتعد  

  .)دخلنفاتها ييجرترود ووص(  

  غريغوريو وغلمانه

  !ال أحد، ال أحد  

  الغالم هرب  

  إلى الشيطان ذهب  

  والشيطان خائن ماكر  

  في انتظار الخاسر  

  القدر غيور ساحر  

  ينزع منا سيوفنا  

  ويضحك في الغد علينا  

    والشيطان خائن ماكر  

  الخ!  ال أحد! ال أحد  

  .)تدخل المشهد(  جرترود

  عمن تتكلّم؟  

  معن غال  غريغوريو

  دي مونتاغوس  

  سيد وخادم  

  مرا على عتبتنا  

  اإلساءة إلينابوتجرآ   

  إلى سنيور كابوليت  

   بنا؟هل تهزأ  جرترود
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  وحق رأسي! ال  غريغوريو

  واحد من مونتاغوس  

  جاء مع أصدقائه  

  !إلى نافذتنا  

  واحد من مونتاغوس؟  جرترود

  .)بسخرية(  كورس

  هل جاء الخائن من أجل اللعب؟  

  ! أخرىةاء مرإذا ج  جرترود

  أقسم بحياتي  

  أنني سأطرده حتّى  

  ! على المجيء مرة أخرىهال يغبط نفس  

  !هل تعتقدين  غريغوريو

  .)ضاحكين(  الكورس

  من أجل هذا، اغبطي نفسك  

  مساء سعيدا، وغبطة غامرة  

  أضيفي الرحمة إلى فضائلك  

  حتى يباركك اإلله  

  !ويلعن دي موغنتاس  

  .)غريغوريو وخدمه يبتعدون(  

  مباركة العصاة التي تنتقم  جرترود

  من الغاوين  

  .)تظهر عند عتبة السرادق(  جولييت

  أهذه أنت جرترود؟  

  نعم، يا مالكي  جرترود

  في هذه الساعة لم ال تستريحين؟  

  !كنت أنتظرك  جولييت
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  !لندخل  جرترود

  !ال تتذمري  جولييت

. ترمي بنظرة حولها ثم تدخل السرادق تتبعهـا جرتـرود         (  

  .)ميويظهر رو

  أستجديك! أيها الليل السماوي  روميو

  ترك قلبي في حلمه مسحوراأ  

  ستيقظ،أال أريد أن   

  !وال أجرؤ أن أصدق هذا الواقع  

  .)تظهر على عتبة السرادق بصوت منخفض(  جولييت

  !روميو  

  .)يلتفت(  روميو

  !يا صديقتي الحلوة  

  .)تتوقّف بإشارة منها وهي على العتبة(  جولييت

  !ة أقول وداعاكلمة واحد  

  !أحدهم سيأتي غدا باحثا عنك  

  .)باتّزان(  

  إن أردتني زوجة لك،  

  أخبرني في أي يوم، وأية ساعة  

  في هذا المكان برعاية اهللا  

  !اتحادنا سيكون مباركا  

  !يا سيدي! ومن ثم  

    كن أنت قانوني الفريد  

  أقدم حياتي كلها متوحدة فيك  

  ولكن إن كان حنانك  

  إالّ حبا عابراال يريد مني   

  إذن أستحلفك! آه  
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  بهذه الساعة المليئة بالنشوة  

  أن ال تراني ثانية  

  !واتركني في حزني تمأل أيامي الباقية  

  .)على ركبتيه أمام جولييت(  روميو

  أقول لك، أني أعبدك! آه  

   ليلتي، وتكوني لي الفجرلتتبدد  

  حيث يذهب قلبي، حيث تذهب عيناي  

  ياتي،كوني مليكتي، كوني ح  

  اسكبي في روحي حتى الممات  

  نور السماواتيا  

  .)من الخارج(  جرترود

  جولييت  

  !ينادونني  جولييت

  .)ينهض ويمسك بيد جولييت(  روميو

  !آه من اآلن فصاعدا  

  إنني أرتعش! غادر  جولييت

  !خوفا أن يراك أحد  

  !جولييت  جرترود

  !أنا قادمة  جولييت

  !أصغي إلي  روميو

  !..كثراخفض صوتك أ  جولييت

  .)يمسك بجولييت إليه ويقودها إلى المشهد(  روميو

  !ال، ال، ال أحد يناديك  

  !بصوت أخفض، تكلم بصوت أخفض...   ولييتج

  !ال تهربي ثانية! آه  روميو

  اتركي، اتركي يدي  
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  أنسى نفسي حين تمسكين يدي  

  يمكن ألحد أن يشاهدنا! آه  جولييت

  اترك، اترك يدي،  

  !سأهرب من يدك  

  !وداعا  

  !وداعا  روميو

  !وداعا...   جولييت

  !وداعا...   روميو وجولييت

  يا لهذا الوداع الجميل  

  أتمنى لو أقول وداعا، إنه حزين  

  !حتى قدوم الغد  

  !اآلن، أرجوك، غادر  جولييت

  !قاسية! آه! قاسية! آه  روميو

  لماذا استدعيتك؟  جولييت 

  !يا لحماقتي  

  ما كدت مني تقترب  

  درحتى أطلب منك أن تغا  

  وقد نسي قلبي المخاطر  

  مثل عصفور أسير  

  بين يدي طفل صغير  

  يأسره بخيط من حرير  

  ال يستطيع أن يطير  

  في األفق الكبير  

  والطفل يستبقيه  

  بصرخات السرور  

  مثل حبه الغيور  
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  وحرية العصفور  

  !لها وهو األسير! آه  

  !ال تهربي ثانية مني! آه  روميو

  !وا أسفاه  جولييت

  واجب علي!  

  !وداعا، وداعا  روميو وجولييت 

  .يا لهذا الوداع الجميل  الخ  

  !وداعا ألف مرة  جولييت

  .)تهرب من ذراعي روميو وتدخل السرادق(  

  .)لنفسه(  روميو

  استريحي في سالم! اذهبي  

  احلمي وابتسمي مثل بسمة طفل  

  :شفاه قرمزية متمتما في استسالمب  

  !أحبك! أحبك  

  !إليك القبالتكما نسيم الليالي يحمل   
  


