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  السابعةالحلقة 
  

زمرة من ضباط الصف .. مشهد ساحة المدرسة الحربية() 1(
األخير الذين جاءتهم دعوة إلى الحفل في القنصلية األلمانية ومعهم بعض 

  )من دعوا إلى مسرح ويمر في الصيف الماضي
أتترك يا محسن فتاة تسبقك وأنت أفضل : تلميذ ضابط أول 

لصفوف فماذا جرى لك في الشوط فرساننا في العام الماضي، آنت تتقدم ا
  األخير؟

عندما شاهدت شهربان تتقدمني تخاذلت قوتي وما : محسن 
عدت أرغب في منافستها، فهي الفتاة الوحيدة في المدرسة وهي فرصتها 

وقد تكون األخيرة، أما أنا فستكون لي فرص أخرى عندما أتابع  ،األولى
  ..دراستي في الخارج

شق شهربان، ولكن المسكين ال محسن يع: ضابط متخرج ثاني
  ..يتاح له إال النظر من بعيد

إياك أن تخوض في مثل هذا الحديث وإال لقيت ) غاضبا: (محسن
  .مني ما ال تشتهيه

وأريد أن أخلصك من حب ال  ،إنني أشفق عليك: الضابط نفسه
أتريد أن تجعل من نفسك ضحكة آما فعلت في ويمر؟ إن .. أمل فيه

جودك ألنها منذ صغرها مخطوبة لقريب لها من جهة شهربان ال تشعر بو
وأنا أآاشفك بالحقيقة آي ال تزرع في  ،أمي صديقة ألم خطيبها.. أمها

  ..نفسك أوهاما، تعذبك خيبتها
ألهذا تحبس نفسها في غرفة الدرس وال تخرج : تلميذ ضابط ثاني
  في االستراحات أبدا؟

ن مدرس الديانة، إنها تفعل ذلك خوفا من لسا: تلميذ ضابط ثالث
  ..فهي ال ترغب أن تثير حملته عليها بمخالطة الشباب

إن غايتها العلم ..  واهللا إنني أحترم هذه الفتاة: تلميذ ضابط رابع
  ..وليس اقتناص قلوب الشباب
إن مدرس الديانة سيثير زوبعة حول وجودها : تلميذ ضابط خامس

وآان لها  في المدرسة وخصوصا بعد أن اشترآت في سباق الخيل
إنه يريد أن يوصل األمر إلى شيخ اإلسالم والصدر األعظم .. الفوز

إنه يقول بأن ما يجري في المدرسة غير .. وربما إلى السلطان نفسه
  .مقبول ال من العرف وال من اإلسالم

هل الحظتم أن من شهد السباق لهذا العام آان : تلميذ ضابط سادس
رجال الصحافة ولم ينشر خبره في  شيخا معمما، وأن علي باشا لم يدع

  الصحف؟
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على .. شهربان تتهيأ لحضور الحفل.. مشهد قصر علي باشا() 2(
تدخل األميرة شمس الدنيا تحمل صندوق .. سريرها أثواب تقارن ما بينها

  )مجوهراتها
  ماذا سترتدين للحفل؟ : األميرة        

ا أمي: شهربان ارة ي ع .. واهللا محت ا أن جمي اء قلت لنفسي بم النس
ذي        وب األزرق ال ا الث ألبس أن ي فس زي األوروب يرتدين ال دعوات س الم

  ..أهدانيه القنصل
  .. آوني متميزة بلباسك الترآي فهو أوقع في النفس: األم

  ..ال أجد بينها ثوبا الئقا للحفل: شهربان
ى غرفتي  : األميرة اب التي      .. تعالي معي إل دي مجموعة من الثي ل

آنت في مثل سنك وقامتك ولكنني سرعان .  .ظهرت فيها في يوم عرسي
د الخائطة،   .. ما سمنت ولم أهنأ بها إنها جديدة آأنها وصلت البارحة من ي

بك ا يناس ا م اري منه و .. فاخت ا يحل ي بم ذا صندوق مجوهراتي فتزين وه
  )تخرج األم وشهربان إلى الدائرة الخاصة باألميرة( ..لك

ا الضباط     تق .. مشهد خارجي للقنصلية(  )3(       زل منه ات وين ف عرب
  )وزوجاتهم
ة  .. مشهد داخلي للصالة() 4( اء ألماني رفلن   .. معرض أزي النساء ي

د الصدر،     ة أو واسعة عن ات عالي ة وآشاآش وقب انير فضفاضة طويل بتن
زح وس ق وان ق ى .. وأل ة عل د ملون مية وعق وداء رس زات س ي ب ضباط ف

ة   . .شكل فراشات  ة والترآي ات  .. أحاديث باأللماني ة  حلق .. وضحكات عالي
القنصل األلماني وزوجته وبعض أعضاء القنصلية    ..يدور خدم باألشربة

ي    .. يقفون عند الباب الستقبال الضيوف دوم عل يدخل حاجب ويعلن عن ق
اء خاصا  .. باشا ضيف الشرف وابنته .. يحتفي بهما القنصل وزوجته احتف

ها الشرقي  العيون تشرئب لمشاهدة شهربان بلباس  .. يسود الصالة الصمت
اخر ام     .. الف د الصدر واألآم رز عن الزوردي المط ل ال ن المخم ا م ثوبه

ذهب  وط ال اس     .. بخي ع بالم ي مرص اج ذهب ها ت ى رأس ان، عل وام فت .. ق
يين    ويلين الماس ا الط ن قرطيه مق ع ر اليش اب   .. ينحس ي ثي ا ف ي باش عل

على صدره األوسمة وفوق رأسه الطربوش المغربي ذو الشرابة  .. ترآية
  )لةالطوي

هربان : (بهجت  رأى ش ا لم دها دون أن  .. واجم ع وال ه م ر ب تم
  ..تنتبه إليه

  من هذه الفتاة؟: زوجته 
ت  دير      : بهج ا م ي باش ة عل ي ابن هربان وه التي ش ة خ ا ابن إنه

  ..مدرستنا الحربية
  هل هي متزوجة أم عزباء؟: الزوجة 
إنها آانت مخطوبة لي منذ الصغر، ولكنني حين ذهبت  : بهجت 
  ..وشاهدت هذا الجمال الرائع نسيت نفسي إلى ألمانيا
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احم     : ةزوجال  عرها الف اء وش رتها البيض ز ببش ا متمي إن جماله
ا آؤوس الشراب       .. (السواد ادم يحمل صينية فيه اول بهجت    ..يمر خ يتن

  )يرشفان على مهل.. شراب التوت وزوجته شراب البرتقال
  ..ولكنني أحب الشقراوات: بهجت 
ة  تقبلن : الزوج م تس ذا ل ا   أله ظ أنه ي أالح اوة؟ إنن دتك بحف ي وال

  ..ترسل طعامنا إلى غرفتنا وآأننا في فندق، وتتحاشى لقائي
ت  ا : (بهج ا عليه ما مهون زالين   ) باس ك ال ت ا ألن ذه عاداتن ه
  ..عروسا

  وإلى متى أبقى عروسا؟: الزوجة 
  ..حتى ينقضي شهر العسل: بهجت 
ة  إنني أشعر بغ.. بودي لو أآسب صداقتها ورضاها: الزوجة  رب

  ..في القصر، آأنما لست مرغوبا بها
ال أحد في القصر يعرف األلمانية، ال أمي وال أبي  وال : بهجت 
  ..الجاريات

ة  ت      : الزوج ي بي ون ل ن يك ر؟ أل ي القص ك ف أعيش مع ل س ه
  مستقل؟

ت  ه    : بهج اص في اح خ ي جن ع، ول ر واس وان  .. القص ي أخ ول
  ..واحد في تونس واآلخر في العراق.. غائبان

  ماذا يفعالن هناك؟: ةزوجال 
  ..واحد مشرف عام واآلخر وال: بهجت 
زل        : ةزوجال  ا من د ليكون لن ا خارج البل اسع في رتبة تكون فيه

  ..خاص
ت  وّي: بهج ا   إن أخ ى رتبهم دان عل مّ  .. ال يحس ونس تع ي ت  فف

ات الحشائش والجذور ولحم البشر،      اس أخذت تقت ى أن الن المجاعة، حت
.. وأعلنت حكومة الباي إفالسها  ..اضاتت االنتفوانتشرت الكوليرا، وعّم

فهل تحبين أن تهجري القصر والنعم التي   ..وفي العراق تكثر المؤامرات
تقل؟  نأنت فيها لتسك ة خارج         ي في بيت مس ة رتب ي أي و عرضت عل ا ل أن

ا ا قبلته تنبول لم لطان.. اس ن الس ا م ى قريب د أن أبق ولين؟  ..أري ا تق فم
  )تصمت(

ى () 5(  ا والقنصل     تتوجه الكاميرا إل ي باش ة عل ان  .. حلق يتحادث
القنصل يحذر علي باشا من نوايا اإلنجليز الحتالل  .. في الوضع السياسي

  )قناة السويس
ز   : القنصل  ه اإلنجلي ن يترآ بس ل ذه ديلس ذي نف روع ال إن المش
د      .. للفرنسيين .. فهو طريق بحري مختصر يصلهم بمستعمراتهم في الهن

  .ما هم سادة األطلسي والهنديسيصبحون سادة البحر المتوسط آ
ا   ذ انفصالها عن          : علي باش ى أسوأ من مصر تسير من سيئ إل
  ..الدولة العلية
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ته والحصص   : القنصل  ع حص وي بي ماعيل ين ديوي إس إن الخ
م حوالي نصف األسهم      وللفرنسيين   ،التي لروسيا وأميرآا لهم فيصبح له

  ..الباقي
ا  ي باش ذا؟ م  : عل ماعيل ه ديوي إس ل الخ ف يفع دمت آي صر ق

ارة  الع الحج ال والضحايا ومق ن   ،األرض والعم ة م د الترع ت بم والتزم
ويس  ى الس ل إل بح     .. الني دين، وتص فر الي روع ص ذا المش ن ه رج م أتخ

  األسهم مقاسمة بين الفرنسيين واإلنجليز؟
ا  .. إن إنجلترا دفعت ماال ثمن األسهم التي اشترتها   : القنصل  أم

ر ديلسبس  اق الكبي ذا األف ا وه رة وبعض   ،فرنس دم سوى الخب م يق ه ل فإن
أما ذلك األحمق الخديوي .. الفنيين يوم بدأ في شق القناة قبل عشر سنوات

سعيد الذي اشترى حصته باالقتراض من المصارف لتنفيذ المشروع على 
ديون          ببه ب ورط بس ماعيل ت ديوي إس ه الخ إن وريث ه، ف اجرة ب ل المت أم

ومعها حصص  ،ه لإلنجليزأعجزت مصر بفوائدها فاضطر أن يبيع حصت
  .مصر األخرى من المشروع

  )شهربان وزوجة القنصل تتحدثان معا بانسجام() 6( 
  ..إنك تتحدثين األلمانية جيدا :زوجة القنصل 
هربان  دي    : ش دما أحضر وال ري عن ن عم ابعة م ي الس ت ف آن

ة      ي اللغ ر لتعلمن ى القص ة إل ة ألماني ي    .. مربي رأ عل ي وتق ت ترافقن آان
ال  ور       . .قصص األطف ة ذات الص ب األنيق ك الكت ي تل ت تفرحن م آان آ

ة ى       ..  الملون اهدات حت راءات والمش ور والق ن الص ة م م اللغ ت أتعل آن
د  ا بع ة فيم راءة والكتاب ردات جعلت تعلمي الق روة من المف دي ث أصبح ل

  ..أمرا سهال
ا ظننت       : زوجة القنصل  ا غربي الطراز لم دين ثوب لو آنت ترت

ا  ات بالدن ن بن ك م رف   .. إال أن ا ال تع ي ألماني ا ف ة قنصل ترآي إن زوج
د            ارة، لق ك الزي ت تل ا أحبب ي فم ع زوج رة م م م د زرته ة، ولق األلماني
رحية      م أحضر مس ذلك ل رق، ول اء الش ت نس ن تزم ا ع ي انطباع أعطتن

رة من آالم       ( ..فاوست مع زوجي في ويمر  ارة األخي القنصل يسمع العب
  )يذآر أمرا ..زوجته

ي ب  : (القنصل  ى عل ا إل رود ستشرفنا     ) اش را جرت ة األوب إن مغني
  ..الليلة

  ..هذه مفاجأة سارة لم أآن أتوقعها! حقا: علي باشا 
  ..تفضلي زورينا في منزلنا مع زوجك الكريم: شهربان 
را األحاديث السياسية    : زوجة القنصل  أنا في الواقع ال أحب آثي

ق ف         اء أحمل س آالبله ث أجل ه حي ي زيارات ي ف ق زوج ذلك ال أراف ي ول
ا نحن النساء        ا  .. الوجوه وعقلي شارد في الشؤون الصغيرة التي تهمن أم

يقترب بهجت  .. (حين أدعى إلى مكان تحسن نساؤه لغتي فإنني أرحب به
  )وزوجته من شهربان
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هربان   : (بهجت  التي ش ة خ ى ابن أعرفك عل مع (س هربان تس ش
  )تشاهد بهجت وزوجته.. تلتفت.. خلفها من يناديها

ارك زواجك  ) بعاطفة أخوية: (شهربان  ! آه بهجت أيها الشقي مب
رارة ( ه بح ى زوجت لم عل ك ال  ) تس ال ولعل ة الجم ك رائع إن زوجت

ار األفضل والحظ يحالفك       ..تستأهلها ا اختي ى  (إنك آعادتك تحسن دائم إل
  )بهجت يصافح زوجة القنصل(ابن خالتي بهجت ) زوجة القنصل

ورت   زوجتي أنجه من   .. تشرفنا : بهجت  لم   (فرانكف الزوجة تس
  )على زوجة القنصل

ورت    : زوجة القنصل  .. حضرت حفل زواجك في آنيسة فرنكف
ين    ي للضابط بهجت البن عادة، وأن تنجب ك الس ى ل ى بهجت(أتمن م ) إل آ

  !تبهجني هذه العالقات الوثيقة بين بلدينا
را     () 7(  ة األوب ة مغني أن عرب الحاجب يهمس في أذن القنصل ب

  ..)يهرع القنصل إلى الباب.. لتجرترود قد وص
ر  : (القنصل  راح آبي رود بانش ا بجرت ك  ) مرحب يت أن يعيق خش

  ..أمر عن تلبية الدعوة
  ..إنني منذ األمس في اآلستانة أنزل عند صديقة لي: جرترود 
  ..سيفاجأ علي باشا بقدومك: القنصل 
  ..أفضل أن أرتاح قليال في الداخل وأصلح مكياجي :جرترود 
  ..ظرك إذا قبل أن نبدأ وليمتناسننت: القنصل 
  ..أنا ال آآل شيئا قبل الغناء: جرترود 
يفتح باب على مصراعيه فتظهر قاعة الطعام تتوسطها مائدة (

زوجة .. بستة أمتار عليها أصناف مختلفة من األطعمة الشرقية والغربية
زوجة .. ن يتقدمان الصفوفيالقنصل تدعو علي باشا وشهربان اللذ

علي باشا في اختيار األلوان الغربية والقنصل يساعد  القنصل تساعد
آل زوجين معا، ثم يأتي في  ،يستدير المدعوون بالمائدة.. شهربان

.. يمأل آل واحد صحنه حسب رغبته ويخرج.. المؤخرة الضباط العزاب
.. صف الضباط العزاب يتحلقون معا ..يشكلون حلقات آل مجموعة معا
  )هم على آخرتنفرط الحلقة حين يتعرف أحد

الضابط بهجت ) يتقدم منه.. يشاهد بهجت وزوجته: (صف ضابط 
  أليس آذلك؟
  نعم: بهجت

  ..التقينا في ويمر في الصيف: صف ضابط
  ..أذآر ذلك: بهجت

 .أنا حكمت الخازندار وأمي صديقة والدتك :صف ضابط
  ..الكريمة

.. صديقي حكمت الخازندار) إلى زوجته.. يتصافحان.. (آه: بهجت
   .جتي أنجةزو
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  )يصافح أنجة(مبارك زواجكما : حكمت
  ..تعال أعرفك على ابنة خالتي شهربان: بهجت
فهي بالرغم أنها طالبة في .. أآون سعيدا لو فعلت ذلك: حكمت

  ..مدرستنا فإننا ال نحادثها أبدا
  )في حلقة قريبة(

الحظت أن فتياتكم ملؤوا صحونهن من ) للقنصل: (شهربان
  ..وضباطنا من األطعمة الغربية ،األطعمة الشرقية
  ..هذا بداية االنسجام: القنصل
فإنهن سيفقدن رشاقتهن خالل  ،إذا استمرأن أطعمتنا :شهربان

  ..عام
فنساؤنا مثل  ..إنهن سيفقدنها على أية حال) ضاحكا: (القنصل
ينضم بهجت وزوجته وحكمت إلى حلقة ( ..ولودات نهمات النساء عندآم

  )للحديث مع علي باشا يعود القنصل.. شهربان
  ..سأعرفك على صديقي حكمت الخازندار) إلى شهربان: (بهجت
ألست أنت الذي آان .. شاهدته في ويمر) تتأمله قليال: (شهربان

  يقوم بمغازلة فتاة الصالة بحرآات بهلوانية؟
آنت أفعل ذلك ألصرف أنظار رفاقي عن ) ضاحكا: (حكمت

  ..لي باشاالحملقة بك فتكون وقعتنا سوداء مع ع
هذه آانت رفيقة ) تشاهد إحدى صديقاتها من فرنكفورت: (أنجة

إلى .. تلوح لها.. دراستي في مدرسة فرنكفورت أون ماين الثانوية
  )ينفصل بهجت وزوجته من الحلقة(تعال ألعرفك عليها ) بهجت

  هل والدي يخيفكم إلى هذه الدرجة؟) إلى حكمت: (شهربان
وقفنا مرة بالشباك يقفز واحدنا  .. وأآثر مما تتصورين: حكمت

على ظهر اآلخر لنرى ماذا تفعلين، وأنت تحبسين نفسك في غرفة 
فشاهدنا مدرس التاريخ الذي آان واقفا يحادثك عند الباب، .. الدراسة

فأمر بفلقة لكل منا عقابا لنا جعلتنا نحرم أن  ،فشكانا إلى علي باشا
  ..نكررها ثانية

  ..ر بهذاأنا لم أد) تضحك: (شهربان
نظري إلى رفاقي آيف يحملقون بنا ويحسدونني أنني أ: حكمت

  ..وجدت طريقة لمحادثتك دون أن ينالني عقاب
فكيف عرفت  ..ولكن دخولي المدرسة آان بعد ويمر: شهربان
  بغيرته علي؟
إن علي باشا غيور على سلوك .. آان تقديري في محله: حكمت

دراسة العليا لو بدر منا ما ال تالمذة مدرسته، وخشيت أن يحرمنا من ال
  .يليق

هل رفاقك الذين آانوا في ويمر هم من بين المدعوين : شهربان
  الليلة؟
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إن مراد آان الفائز الثاني في .. مراد وأنور.. إثنان منهم: متحك
  .. السباق

  ..أحب أن أتعرف إلى المجموعة التي تسابقت معها: شهربان
اآلخرون ذهبوا ليمألوا  )مشيرا إلى حلقة تضم ثالثة: (حكمت
  هل أدعوهم لالنضمام إلينا؟ ..صحونهم ثانية
  ..أنا سأتعرف إليهم بنفسي: شهربان

  )حلقة القنصل وعلي باشا(
أريد أن أنبهك بأن ما جرى في مصر من الوقوع بالتبعية : القنصل

المالية للبنوك الفرنسية واإلنجليزية نتيجة فتح قناة السويس يمكن أن 
يبدأ االستعمار .. المصارف ال ترحم.. ا بمد السكك الحديديةيحدث لترآي
إن مصر .. خل الجيوش لحماية القروض وفوائدهادوينتهي بت ،بالقروض

من مداخيلها لتسديد % 80بعد عشرة أعوام من قروضها تدفع اليوم 
احتاجت مصر لترهن سكك الحديد .. سندات الديون وفوائد القروض

   ..ومداخيل الضرائب ،يويوضياع الخد ،العائدة لها
أنا رجل عسكري ال أفهم آثيرا في قضايا المال، : علي باشا

ولكنني سأبلغ موالنا بهذا الحديث فيرسل من طرفه خبيرا ماليا ليستفسر 
  ..منك عن هذه القضايا

تتقدم جرترود بزينة وإشراق ! (أنظر أية مفاجأة خلفك: القنصل
  )نحو المجموعة
  ! ا سبحان اهللاي) مبهورا: (علي باشا
ها نحن التقينا ثانية ..) تصافح علي باشا فيضغط يدها: (جرترود

  .. اشتقت لك!) آم أنت جميلة يا شهربان) جرترود تصافح شهربان(
  آيف حال هيلدا؟: شهربان

  .. على حالها عند أبيها، ولقد دخلت دورة دراسية: رترودج
ا يسر من علي باش(ألن تزورنا مرة أخرى في الصيف؟ : شهربان
  )بادرة شهربان

  ..جرترود لن تضن علينا بزيارة هي األخرى: علي باشا
أبي هل تأذن لي أن أنضم إلى حلقة رفاقي ) إلى والدها: (شهربان

  الذين شارآوني في السباق؟
إن ! آم أنا بشوق إليك) إلى جرترود.. تذهب.. موافقا: (علي باشا

  ..ي قلبييوقد نارا ف الك عينين تفقداني صوابي وصوت
ال تتحدث هكذا يا علي باشا، وال تنس أننا في ) باسمة: (جرترود

  ..جمع
أحببت السماء التي تشبه .. أنا ال أرى أحدا إال أنت: اشاعلي ب

ينظر إليها ..( زرقة عينيك، وتغريد الكناري الذي يذآرني بصوتك
لو  آم أحسد هؤالء الضباط الذين فازوا بمحبوباتهم، وأتمنى) بعاطفة لهفة
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يسير وجرترود وينتحيان في ( ..يعود بي الزمن وأآون واحدا منهم
  ..أنا لم أتزوج عن حب ولم أعرف الحب إال يوم رأيتك) طرف الصالة
التعلق قلبك بمن ال تستطيع تحقيق .. آه علي باشا: جرترود

تزوجت عن حب ولكنني لم .. هذا قدري.. أنا وهبت قلبي للفن.. أمنيتك
لكنت  فشلت حياتي الزوجية ولو آنت أآثر تواضعا.. أجده بعد الزواج

إنني أدفع .. أنا لم أستطع أن أوفق بينهما.. في أسرتي وتخليت عن فني
  ..فال تزد في عذابي.. ضريبة فني عذابا مضنيا

  ..لن تجدي رجال قادرا على حبك مثلي: علي باشا
حتى ابنتي يتحجر قلبها نحوي، أبعث إليها بعشرة : جرترود

  ..ل فتجيبني بواحدة أو ال تجيبرسائ
  .يوم نزلت هيلدا في ضيافتنا آانت في سعادة غامرة: علي باشا
حدثتني في إحدى رسائلها القليلة عما لقيته في منزلكم : جرترود

  ..الكريم من رعاية وحب
في  لو أنك تستجيبين لرجائي لجمعت بينك وبين هيلدا: علي باشا

عاطفة التي أآنها لك لتزوجتك على سنة لو أنك تبادليني ال.. مكان واحد
  ..اهللا ورسوله وما أعقت فنك

علي باشا، آيف يخطر لك هذا؟ هل أغني في منزلي : جرترود
  من وراء حجاب؟
اختاري المكان الذي تحبين أن تعيشي فيه .. ال، ال: علي باشا

ليكن بيننا العهد أن تكوني لي، وسيكون .. وسأشتري لك مسكنا نلتقي فيه
  ..أصدقاء مقربون يحفظون سرنا ويقربون بيننالنا 

  ..ال، ال، ال يمكن أن أقبل بمثل هذا الوضع: جرترود
ا ي باش ر: عل ي األم ري ف ن   .. فك ان فل ك مك ي قلب ي ف ن ل إن يك ف

ديال      .. تتأخري علي باإلجابة ا ب ا حب لم يعد لي فسحة من العمر أنتظر فيه
د   يعو( ..بمثل العنف الذي يتغلغل في أعماقي نحوك ه بع د القنصل وزوجت

.. يفتح الباب فتظهر مقاعد مصفوفة.. أن يهيآ غرفة الطعام لتشكل مسرحا
تارة  ي الصدر س ام يف ة الطع اب غرف ا ب ي وراءه ة .. ختف دة مفروش المائ

كل منصة جاد تش انبين..بالس ن الج ان م ان متحرآ ة القنصل .. درج زوج
ة   القنصل يدعو الحضور  .. تذهب بجرترود من الباب الخلفي لسماع مغني

رود هورة جرت را المش دها.. األوب ى وال هربان تنضم إل ي ..  ش ان ف يجلس
ى          ا زوجة القنصل وعل ي باش ين عل ى يم مقدمة الصفوف، في الوسط عل

ا د القنصل فارغ ي تظهر .. يسار شهربان مقع رود الت دم القنصل جرت يق
  )يشتد التصفيق.. على المسرح

 ..)قيثار تغني مقطعا من أوبرا فاوست منظور جرترود يرافقها عازف): (8(     


