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  الفصل الثاني

  .)غرفة في الدور األرضي. بيت ريفي قرب باريس(

  )تهل بندقيمرتديا لباس الصيد؛ ينز(  : ألفريدو

  ال متعة في الحياة إن كانت بعيدة المنال  

  ثالثة أشهر مضت  

  منذ فيوليتا تخلّت  

  عن حياتها السهلة المرفّهة  

  ون الحب والحفالت الباهظةؤفي ش  

  ، الجميعهاعظمأن يهناك اعتادت   

  الذين يستعبدهم جمالها  

  ولكنها كانت هنا سعيدة  

  في هذا المكان الساحر  

  يت أصحابهاومن أجلي  نس  

  دوأنا ولدت من جدي  

  فاس الحب الوليدنوانتعشت بأ  

  واجدا في حاضريناسيا ماضي ،  

  .أفراح الحاضر السعيد  

  روحي المتلهفة  

  ونار شبابي الوقّاد  

  تُثار ببسمة الحب اللطيفة  

  ومنذ اليوم الذي أخبرتني  

   !أنها تعيش من أجلي وتخلص لي وحدي  

  نسيت الدنيا ومن فيها  

  عيش كأني في السماء لحبهاوأ  

  .)تدخل أنيتا في هياج كبير، متهيئة للرحيل(  

  أنيتا من أين جئت؟  
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  من باريس  أنيتا

  من أرسلك؟  ألفريدو

  سيدتي  أنيتا

  لماذا؟  ألفريدو

  لتبيع الخيول والعربات  أنيتا

  وكل األشياء األخرى  

  ماذا تعني؟  ألفريدو

  مكلفة هناك الحياة في منزلنا  أنيتا

  لماذا لم تخبريني؟  وألفريد

  طلبت مني أن ال أخبرك  أنيتا

   ما المبلغ الذي تحتاجه؟!ال تخبريني  ألفريدو

  ألف لويس  أنيتا

  ...حسنا اذهبي  ألفريدو 

  .أنا ذاهب إلى باريس، بنفسي  

  تخبري سيدتك أنك معي تكلمت ال   

  لى نصابهااأستطيع أن أعيد األمور   

  !اذهبي، اذهبي  

  )أنيتا تغادر(  

  !ندمي، آه لعاريآه ل  

  !غير داريوعشت نائما   

  ولكن الحقيقة شعت  

  وإغفائي الدنيء كسرت  

  يا لصيحة الشرف  

  في داخلي تطلب محو عاري  

  يا لخزيي ويا لعاري  

  ما يشين سمعتي سأغسله بديناري  
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فيوليتا تدخل ومعها بعض األوراق في يـدها،        . ألفريدو يخرج (  

  .)يتبعها جوزيف

  ا ألفريدو؟أين أنت ي  فيوليتا

  ذهب لتوه إلى باريس  أنيتا

  متى سيعود؟  فيوليتا

  ...قبل الظالم  أنيتا

  هذا ما قاله  

  !غريب  فيوليتا

  )يسلمها رسالة(  جوزيف

  حسنا، في لحظة  

  سيعود الرجل من عمله  

  قوال له أن يدخل على الفور  

  .)فيوليتا تفتح الرسالة. أنيتا وجوزيف يخرجان(  

  )وحدها تقرأ(  فيوليتا

  ورا اكتشفت مخبئيفل  

  !ودعتني إلى الرقص هذا المساء  

  .)ترمي الرسالة على الطاولة وتجلس(  

  .عبثا تنتظرني هذا المساء  

  .)جوزيف يدخل ويقترب من فيوليتا(  

  يوجد رجل في الخارج  جوزيف

  إنه الرجل الذي أتوقعه  فيوليتا

  )تشير إلى جوزيف أن يدخله(  

  نسة  فاليري؟آ  جرمونت

  نعم  فيوليتا

  أنا والد ألفريدو  جرمونت

  .)مندهشة، تدعوه للجلوس(  فوليتا
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  أنت؟  

  .)يجلس(  جرمونت

  أنا والد هذا الصبي العنيد  

  الذي يندفع إلى دماره  

  بسبب افتتانه بك  

  .)تنهض مستاءة(  فيوليتا

  أنا امرأة سيدي  

  وهذا هو بيتي؛  

  من فضلك اعذرني إذا غادرت  

  أفضل لك ولي  

  .)تلتفت وتغادر(  

  .)لنفسه(  نتجرمو

  !ما هذه األخالق  

  ال بأس   

  .)تعود إلى كرسيها(  فيوليتا

  ال بد أن هناك خطأ ما  

  .يريد أن يكتب كل شيء لك  جرمونت

  لن يجرؤ  فيوليتا

  سأرفض ذلك  

  )ناظرا حواليه(  جرمونت

  ...تعيشين في بذخ  

  .)تريه وثيقة(  فيوليتا

  هذا سيحير كثير من الناس  

  ولكنك ستعرف الحقيقة  

  )ينظر في الوثيقة(  رمونتج

  ماذا تقولين؟! يا للسماء  
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  أنت تضحين  

  بكل ما تملكين؟  

  عليه تالمين،أهذا ما   

  في الماضي؟  

  .)بحماس(  فيوليتا

  أحب اآلن ألفريدو. الماضي انقضى  

  واهللا يمحو كل الماضي  

  هو يعرف عن ندمي، ويعرف مقداري  

  مشاعرك النبيلة أقدرها  جرمونت

  .)ةناهض(  فيوليتا

  كم صوتك يبدو حنونا اآلن  

  أريد منك هذه التضحية  جرمونت

  بهذه المشاعر النبيلة التي تحملينها  

  ال تقل لي! ال  فيوليتا

  ال تخبرني بطلبك الرهيب  

  ..أتوقعه... أتنبأ به  

  كنت في غاية السعادة معه  

  والد ألفريدو  جرمونت

  يضرع إليك اآلن  

  !من اجل مستقبل طفليه  

  ه؟طفلي  فيوليتا

  نعم  جرمونت

  وهبني ابنة  

  نقية كمالك  

  وإذا ألفريدو رفض  

  العودة إلى عائلته  
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  الرجل الذي يحبها  

  وتحبه بدورها  

  سيأبى أن يتزوجها  

  سيفصم رباطه بها   

  رجائي إليك أالّ تحولي  

  زهور حبهما  

  إلى دموع شقائهما  

  إن قلبك ال يمكن أن ينكر  

  رجائي لك أن تسعديهما  

  عم، أفهمآه ن  فيوليتا

  ،زمناأتخلى عنه ألفريدو   

  ...ستكون مني تضحية، ولكن بعد  

  !ما هذا الذي أطلبه منك  جرمونت

  ماذا تتوقع أكثر؟! يا للسماء  فيوليتا

  !قدمت لك الكثير حتى اآلن  

  هذا ليس كافيا، أتوقّع أكثر  جرمونت

  تريدني أن أتركه، إلى األبد؟  فيوليتا

  .ضروري منك  جرمونت

  !أبدا!  الآه،  فيوليتا

  !ال، أبدا  

  ال تعرف نوع العاطفة  

  التي أحيا بها، وتغمرني  

  تشتعل في قلبي نارها  

  وليس لي حياة بدونها  

  هجرت أصدقائي،  

  بدون أسرة أعيش في حماها  
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  ألفريدو وعدني  

  سيكون لي األهل واألصدقاء  

  وكل ما في الحياة من أمان ونعماء  

  الضأنا مهددة بمرض ع  

   فراقه محالسأموت حتما،  

  ال أستطيع احتمال أحزاني  

  سيقضي علي عذابي وحرماني  

  نعم، سأفضل بعده الموت  

  نعم، سأفضل بعده الموت  

  إنها تضحية جسيمة  جرمونت

  أصغي أليك بكل هدوء  

  جميلة أنت، شابة  

  ولك عالقات حميمة  

  ستنسيه مع الزمن  

  ...وال تكوني في محن  

  ... ال تقل شيئاآه،  فيوليتا

  أفهمك، ولكن ال تفهمني  

  مستحيل علي في الحياة  

  !أن أحب سواه  

  ربما كنت ما تقولين  جرمونت

  ولكن الرجال  

  يكونون أقل إخالصا من النساء  

  !آه، يا للسماء  فيوليتا

  ذات يوم، واليوم آت  جرمونت

  حين يذوي جمالك  

  ويفارقك سحرك  
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  سرعان ما يملّك  

  اغنمي الوقت قبل الفوات  

  هللا وحده يلهمكا، يا طفلتي  

  استجيبي لتضرع والد حزين  

  ليكن اهللا في عونك  

  !والصواب يلهمك  

  )في حزن شديد،(  فيوليتا

  هذا مصير امراة تعيسة  

  ...هوت يوما  

  !األمل أن تنهض بنفسها محال  

  لو أن اهللا يغفر لها  

  فالرجل ال يرحمها  

  ستبقى مدانة، بائسة، شقية  

  .)إلى جرمونت باكية(  

  البنتك الجميلة النقيةقل   

  أن ضحية الحظ العاثر  

  حين شعاع السعادة غمرها  

  !قبل أن تموت، ضحت بنفسها  

  ...جلهاأمن   

  !ابك أيتها الفتاة التعسة ابك  جرمونت

  أرى أن تضحيتك  

  هي أعظم من كل التضحيات  

  في أعماق قلبي أشعر بمدى  

  هاتآلحزنك وا  

  !كم كنت شجاعة، كم كنت كريمة  

  !!انت عظيمة، تضحيتككم ك  
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  .أخبرني ماذا أفعل  فيوليتا

  قولي له كففت عن حيه  جرمونت

  إنه ال يصدقني  فيوليتا

  غادري  جرمونت

  يلحقني  فيوليتا

  ...إذن  جرمونت

  كما ابنتك اليوم تعانقني  فيوليتا

  .أعطني الشجاعة، أعطني  

  .)تعانق جرمونت(  

  قريبا سيعود إليك  

  بائسا شقيا سيعود إليك  

  ر مما تتصوره الكلماتأكث  

  فعزيه عما مضى وفات  

  )تشير على الحديقة، وتجلس إلى الطاولة(  

  ماذا تفعلين؟  جرمونت

  إذا أخبرتك  فيوليتا

  .فستمنعني  

  أنت حقا كريمة  جرمونت

  ماذا أفعل لك؟  

  ماذا أفعل ألكافئ كرمك؟  

  .)ملتفتة إليه(  فيوليتا

  سأموت قريبا  

  فال تجعله يلعن ذكراي  

   أحدليخبره  

  عما عانيت فيشفق علي  

  ال، أيتها الفتاة الكريمة  جرمونت
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  عليك أن تعيشي وتكوني سعيدة  

  السماء تكافئك يوما  

  .عن الدموع التي ذرفتها  

  دعه يعرف فداحة التضحية  فيوليتا

  التي فعلتها من أجل الحب  

   ستكون أنت فخورا  

  .بعظمة هذا الحب  

  دعه يعرف فقط الحقيقة   

  آخر أنفاسيوأنا ألفظ   

  تضحيتك ستكافأ  جرمونت

  في يوم آت  

  وأنت ستكونين فخورة  

  .بعظمة هذا الحب  

  !نعم  

  .أحد ما قادم، عليك أن تغادر  فيوليتا

  !أشكرك من كل قلبي  جرمونت

  اذهب اآلن  فيوليتا

  )يعانقها(  جرمونت

  ربما لن نتقابل ثانية  

  فيوليتا وجرمونت

  !وداعا! أتمنى لك السعادة  

  .)ذهب نحو البابجرمونت ي(  

  .)تبكي(  فيوليتا

  دعه يعرف التضحية  

  التي فعلتها من اجل الحب  

  .)عند الباب(  جرمونت
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  ! نعم، نعم  

  ...دعه يعرف الحقيقة  فيوليتا

  .)تختنق الكلمات في حلقها(  

  !وداعا  

  !وداعا  جرمونت

  !وداعا! أتمنى لك السعادة فيوليتا وجرمونت

  .)يقةجرمونت يخرج من الباب إلى الحد(  

  .)تجلس لتكتب(  فيوليتا

  !رب، أعطني القوة لالحتمال  

  .)يرن جرس الباب(  

  تريدينني؟  أنينا

  نعم،  فيوليتا

  ...أعط هذه الرسالة بنفسك  

  .)تُدهش من عنوان الرسالة(  أنينا

  !آه  

  اصمتي، اذهبي بسرعة  فيوليتا

  .)أنينا تخرج(  

  واآلن رسالة إليه  

  ماذا أقول؟  

  ألقول؟من يعطيني الشجاعة   

  .)تكتب وتختم الرسالة(  

  .)ألفريدو يدخل(  

  ماذا تفعلين؟  ألفريدو

  .)تخفي الرسالة(  فيوليتا

  ال شيء  

  كنت تكتبين؟  ألفريدو
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  .)مضطربة(  فيوليتا

  ...ال... نعم  

  لماذا أنت مضطربة  ألفريدو

  لمن كنت تكتبين؟  

  إليك  فيوليتا

  .أعطني الرسالة  ألفريدو

  فيما بعد  فيوليتا

  نا آسف،أ  ألفريدو

  هناك أمر يزعجني  

  والدي أتى إلي...  

  هل رأيته؟  فيوليتا

  .ال  ألفريدو

  ولكنّه ترك لي رسالة غاضبة  

  سأنتظر عليه  

  حتى يراك ويحبك  

  .)بهياج كبير(  فيوليتا

  ..ال تدعه يجدني هنا  

  ..دعني أذهب  

  ن تهدئه وحدكتستطيع أ  

  .)هاينيالدموع تغشى ع(  

  سأرتمي عند قدميه  

  أن ال يفرق بينناراجية   

  سنكون سعداء،  

  ألنك تحبني، يا ألفريدو  

  أليس كذلك؟  

  كثيرا، ولكن لم تبكين؟  ألفريدو
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  أحسست برغبة بالبكاء  فيوليتا

  ولكني اآلن أفضل  

  .)تتمالك نفسها(  

  هل ترى؟... إنني ابتسم... أنت ترى  

  أنا على أحسن حال  

  أنا أبتسم، سأكون هناك بين الزهور  

  بك، أحبني يا ألفريدو،دائما بقر  

  !أحبني كما أحبك  

  وداعاّ  

  .) إلى الحديقةتركض خارجة(  

  حبها لي،  ألفريدو

  كل حياتها  

يجلس ويلتقط كتابا، يقرأ لحظة، ثم ينهض وينظر إلى الـساعة           (  

  .)فوق الوجاق

  الوقت متأخّر، ربما والدي  

  .ال يستطيع العودة اليوم  

  .)يدخل مسرعا(  جوزيف

  هبتالسيدة ذ  

  كانت هناك عربة تنتظر،  

  هي ذاهبة إلى باريس  

  وأنينا قد اختفت  

  أعرف، ال تُقلق نفسك  ألفريدو

  .)لنفسه(  جوزيف

  ماذا يعني؟  

  .)يخرج(  

  أحسب أنها ذاهبة  ألفريدو
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  لتسرع بيع أشيائها  

  ولكن أنينا ستوقفها  

  .)ى من يعيد، يعبر الحديقةوالده  ير(  

  أرى شخصا في الحديقة  

  كون؟من ي  

  .)يريد الخروج، يرى ساعي البريد عند الباب(  

  مسيو جرمونت؟  ساعي البريد

  نعم  ألفريدو

  سيدة في عربة  ساعي البريد

  ا من هنابقري  

  أعطتني هذه الرسالة لك  

  .)يعطي ألفريدو رسالة، يناوله بخشيشا ويذهب(  

  لماذا أنا مضطرب؟ ! من فيوليتا  ألفريدو

  ربما تقترح أن أرافقها  

  !أعطني يا رب الشجاعة! يا للسماء!  خائفأنا  

  .)يفتح الرسالة ويقرأ(  

  ...."ألفريدو، عندما تستلم الرسالة"  

  .)يصيح(  

  .)يجد نفسه بين ذراعي والده(  !آه

  !أبي  

  !يا ابني  جرمونت

  أعرف كم تقاسي  

  ولكن ال تستسلم للدموع  

  بل عد باألحرى إلى والدك  

  ولتكن فخره وفرحه ثانية  

  .)، يجلس إلى الطاولة ورأسه بين يديهو، في يأسألفريد(  
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  لماذا غادر قلبك  

  حب أرض وتربة بالدك  

  ما الذي أغشى عينيك  

  فال تحن إلى شمس أوطانك  

  حتى في أوقات حزنك  

  تذكر هناك سعادة أيمك  

  حيث السالم هناك  

  اهللا قد أرسلني إليك  

  أي ألم عاناه والدك  

  وأنت عنه بعيد  

  اكأي بيت هجرته هن  

  إن عدت إليه  

  تعود آمالي  

  صوت الشرف يناديك  

  لم يصمت بعد  

  اهللا أرسلني إليك  

  هل تسمعني؟  

  .)يعانق ألفريدو(  

  ماذا، أال تستجيب لحنان والدك؟  

  ألف أفعى تنهش صدري  ألفريدو 

  .)يدفع والده(  

  .اتركني  

  أتركك؟  جرمونت

  .)بإصرار(  ألفريدو

  !يا النتقامي  

  ال تتأخر  جرمونت
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  . نذهب، أسرعهيا  

  .غريمي !دوفولآه، إنه   ألفريدو

  هل تُصغي إلي؟  جرمونت

  !ال  ألفريدو

  إذن وجدتك عبثا؟  جرمونت

   لن تسمع مني تأنيبا؛ال،  

  :دعنا نغطي الماضي بالنسيان  

  الحب الذي قادني إليك  

  يغفر لك كل شيء  

  تعال، لترى معي  

  أحباءك فرحين بعودتك  

  ال تتنكّر لمثل هذا السرور  

  لمن عانوا كثيرا لغيابك  

  أسرع وعز أبا يحبك   

  !وأختا تعبدك  

  !آه  ألفريدو

يقـرأ بـسرعة    . يحرر نفسه، يرى رسالة فلورا على الطاولة      (  

  .)ويصيح

  !ذهبت إلى الحفل  

  !سأنتقم لهذه اإلساءة  

  .)يندفع خارجا(  

  !ما هذا الذي تقول؟ توقّف  جرمونت

  .)جرمونت يتبعه(  

  

  باب في الخلف وآخر من كل .  متألّقة اإلنارة في منزل فلوراصالة فخمة األثاث،(

  أمام المسرح طاولة يلعب عليها الضيوف الورق؛ إلى اليسار طاولة . جانب
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  .)يوجد كراسي وأريكة. أخرى مزّينة بالزهور وعليها مرطبات

  .)فلورا، المركيز، الدكتور، وضيوف آخرون، في جهة اليسار يتحادثون (

  مقنّعونسيأتي   فلورا

  إلحياء الحفل  

  الفيكونت الشاب على رأسهم  

  ولقد دعوت أيضا  

  ..فيوليتا وألفريدو  

  ألم تعلمي أن  المركيز

  فيوليتا وألفريدو  

  انفصال؟  

  حقا؟  فلورا والدكتور

   مع البارونستأتي  المركيز

  !ولكنني رأيتهما معا البارحة  الدكتور

  وكانا سعيدين بما فيه الكفاية  

  .)ضيوف جدد إلى اليمينوت ترحاب بص(  

  هل تسمعون؟! صمتا  فلورا

  )ينتقلون إلى اليمين(  الجميع

  أتى أصدقاؤنا  

جمع من الضيوف يرتدون األقنعة ولباس الغجر يدخلون مـن          (  

  .)اليمين

   نحن غجر  بنات الغجر

  جئنا من مكان بعيد  

  نقرأ المستقبل  

  في أيدي الجميع  

  نعرف أسرار النجوم  

  ،ال شيء يخفى علينا  
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  كل أحداث المستقبل  

  .سنكشفها لكم  

  مجموعة من الغجر

  .)ينظرون في كف فلورا(  

  أنت سيدتي  

  لك حساد كثيرون  

  .)ينظرون في كف المركيز(  مجموعة أخرى

  .أنت سيدي المركيز  

  لست نموذجا لإلخالص  

  .)إلى المركيز(  فلورا

  هل عدت تلعب بذيلك؟  

  !صدقني، سأجعلك تدفع الثمن  

  .)لى فلوراإ(  المركيز

  أي شيطان يجعلك تصدقين؟  

  كل ما يقولون زيف  

  الثعلب قد يغير جلده  فلورا

  ولكنّه ال ينسى حيله  

  يا عزيزي المركيز  

  !كن على حذر  

  أو أنك ستندم  

  .حيث ال ينفع الندم  

  تعالوا لنضرب الصفح  الجميع

  عن كل ما مضى وفات  

  ولنرحب بما هو آت  

  .)هما كف اآلخرفلورا والمركيز يضغط أحد(  
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جاستون يأتي من ناحية اليمين، مع مجموعة مـن الـضيوف           (  

 المقنّعــين، يرتــدون ثيــاب مــصارعي الثيــران االســبانيين

    .)وأوشحتهم

   الثيرانوجاستون ومصارع

  ، قادمون من مدريد الثيراننحن مصارعو  

  أبطال حلقة المصارعين  

  جئنا لنستمتع بالفن  

  الذي تؤديه باريس  

  ور السمينعلى الث  

  هناك رواية نرويها  

  صغوا إليهاأ  

  سنخبركم أخبار القلب  

  وكيف نحن نحب  

  السيداتفلورا، الدكتور، المركيز، كورس 

  صغواأإذن   

  كان هناك مصارع ثيران  

  في بسكي، بيكيللو أشجع الشجعان  

  ذراعه قوية، نظرته نارية  

  سيد السيرك، هيئته بهية  

   يوم فتاة أندلسيةأحب ذات                 

  ولكن الفتاة السليطة ذات الجمال  

  تحدث عاشقها بطلب المحال  

   خمسة ثيرانبدعنا نراك تجل"  

  في يوم واحد  

   آخردتصارعهم واحدا بع  

  فإن خرجت من اللعبة منتصرا نشوان  
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  أعطيك قلبي ويدي وأنبذ كل العرسان  

  قال مصارع الثيران" أقبل شرطك"  

  ه خمسة الثيرانت فيطوكان صراعا سق  

  فاقدة الحياة على الرمل بيد العاشق الولهان  

  السيداتفلورا، الدكتور، المركيز، كورس 

  برافو، برافو أيها الشجاع مصارع الثيران  

  ك أنك بطل وعاشق ولهانتبرهنت لحبيب  

   الثيرانومصارعوجاستون 

  خالل تصفيق الجماهير  

  عاد إلى حبيبة قلبه  

  وضم بشوق هديته  

  ن ذراعي حب كبيربي  

  فلورا، الطبيب، المركيز، كورس السيدات  

  بمثل هذه المآثر، يا مصارعي الثيران  

  تعرفون  

  كيف تكسبون  

  حب الجميالت  

  جاستون ومصارعو الثيران

  كن يبدو أن القلوب متشوقةلو  

  .للمزيد ونحن يكفينا المرح واأللعاب  

  نعم، أيها األصدقاء  الجميع

  نلنمرح قبل أن يمتح  

  هذا الحب بتغيير القدر  

  دعونا نفتح قائمة  

  قائمة المقامرين الشجعان  
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بعضهم يقف متفرجا والبعض يتهيئون     . الرجال ينزعون أقنعتهم  (  

  .) للمقامرة، يدخل ألفريدو

  !أنت! ألفريدو  الجميع

  !نعم، يا أصدقائي  ألفريدو

  أين فيوليتا؟  فلورا

  .ال أدري  ألفريدو

  !برافو! ةما هذه الالمباال  الجميع

  !دعونا نبدأ اللعب  

  .)تدخل فيوليتا متأبطة ذراع البارون(  

  ها هي من كنا في انتظارها  فلورا

  .لم أستطع أن أرفض مثل هذه الدعوة الشيقة  فيوليتا

  أنا شاكرة أيها البارون  فلورا

  .بإذعانك للمجيء لحفلي  

  .)هامسا لفيوليتا(  البارون

  !جرمونت هنا  

  أترينه؟  

  .)لنفسها(  فيوليتا

  !حقا! يا للسماء  

  .)هامسة للبارون(  

  .نعم، أراه  

  .)متجهما(  البارون

  وال كلمة  

  منك أللفريدو  

  !ال كلمة  

  .)لنفسها(  فيوليتا

  آه، لماذا جاء؟  
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  !كان هذا حمقا مني  

  يا للسماء  

  !ارحمني  

الطبيب يقتـرب   .  قربها فلورا تجعل فيوليتا تجلس على األريكة     (  

جاستون يقطع الورق للعـب؛     . كلم مع البارون  منها؛ المركيز يت  

الـضيوف يمـرون آتـين      . ألفريدو وآخرون يراهنون بمـالهم    

  .)ذاهبين

  اجلسي معي  فلورا

  دوأخبريني عن تحول األحداث الجدي  

  .)فلورا وفيوليتا يتكلمان معا(  

  !أربعة  ألفريدو

  كسبت مرة ثانية  جاستون

  تعس في الحب  ألفريدو

  ...محظوظ في القمار  

  .)يراهن مرة أخرى ويكسب(  

  إنّه يكسب طوال الوقت  الجميع

  آه، سأكسب الليلة  ألفريدو

  وأعود سعيدا إلى وطني  

  ألنفق فيه مغنمي  

  لوحدك؟  فلورا

  آه، ال، معها التي كانت معي هناك  ألفريدو

  .حتى تهرب مني ثانية  

  !يا إلهي  فيوليتا

  .)إلى ألفريدو، مشيرا إلى فيوليتا(  جاستون

  ليها مشاعرهاوفّر ع  

  .)إلى ألفريدو بغضب(  البارون
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  !أيها السيد  

  .)لبارونلتهمس (  فيوليتا

  ابق هادئا، أو أنني أتركك  

  هل كنت تتكلم معي يا بارون؟  ألفريدو

  .)باستهزاء(  البارون

  لقد حالفك الحظ  

  حتى أنني أغريت  

  بتجربة حظي  

  .)لنفسها(  فيوليتا

  !أشعر بأنني سأموت  

  !ءآه، أيتها السما  

  اغمريني برحمتك                 

  .)يدفع إلى الطاولة برهانه(  ألفريدو

  ومائة إلى اليسار  

  .)يقطع الورق(  جاستون

  اآلس  

  إلى ألفريدو  

  !أنت رابح  

  .ضعف الرقم  البارون

  أصبح ضعفا  ألفريدو

  .)يقطع(  جاستون

  ...وسبعة... أربعة  

  ! ثانيةمرة  الجميع

  إذن أنا الرابح  ألفريدو

  ...البارون سيدفع إلقامته في الريف  راوفل

  !أرى ذلك  
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  .)إلى البارون(  ألفريدو

  هل نستمر؟  

  .)يدخل خادم(  

  العشاء مهيأ  الخادم

  !لنذهب  فلورا

  !لنذهب  الجميع

  )لنفسها(  فيوليتا 

  ماذا يحدث؟  

  !أشعر كأني أموت  

  أيتها السماء  

  !اغمريني برحمتك  

  .)إلى البارون(  ألفريدو

  نستمر؟إذا أردت أن   

  ال أستطيع اآلن  البارون

  سيكون انتقامي  

  .فيما بعد  

  في أية لعبة تريدها  ألفريدو

  ..فيما بعد.... دعنا نتبع أصدقاءنا  البارون

  سأكون بخدمتك  ألفريدو

  .)يتحرك إلى الطابق األعلى(  

  .لنذهب  

  .)وهما خارجان(  البارون

  لنذهب  

  .)كلّهم خرجوا، المسرح فارغ لبضعة دقائق(  

  .)تعود بحالة من االضطراب، يتبعها ألفريدو(  وليتافي

  طلبت منه أن يتبعني  
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  هل جاء؟ هل يبالي بي؟  

  ال شك أنّه قادم، فكرهه الرهيب  

  ...يحركه أكثر من كالمي  

  ناديني؟ ماذا تريد مني؟ت  ألفريدو

  عليك أن تذهب  فيوليتا

  !فأنت في خطر  

  !آه، فهمت، كفى، كفى  ألفريدو

  ؟أتظنينني جبانا  

  !ال، أبدا  فيوليتا

  مم تخشين؟  ألفريدو

  .البارون يخيفني  فيوليتا

  إنّها قضية حياة أو موت بيننا  ألفريدو 

  إذا قتلته  

  ستخسرين عاشقا وحاميا  

  بضربة واحدة  

  أليس هذا المصير هو ما يخيفك؟  

  وإذا كان هو القاتل؟  فيوليتا

   يجعل ماهذا هو  

  دبيب الموت يعبر خاطري  

   لم يعنيك أمري؟موتي؟  ألفريدو

  !اذهب، اذهب على الفور  فيوليتا

  سأذهب إن كنت تقسمين  ألفريدو

  أنني حيثما أذهب  

  ..تتبعينني                 

  !ال، أبدا  فيوليتا

  !ال، أبدا  ألفريدو
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  اذهب، أنت شرير  فيوليتا

  انس اسما بدون شرف  

  اذهب، اتركني للحظة  

  أقسمت جادة  

  أن أهرب منك  

  أقسمت؟ أخبرينيلمن   ألفريدو

  من يستطيع أن يرغمك؟  

  إنسان له الحق  فيوليتا

  أهو دوفول؟  ألفريدو

  )بجهد كبير(  فيوليتا

  ...إنني أحبه.. نعم  

  )يركض إلى الباب ويصيح(  ألفريدو

  !تعالوا جميعا  

  تعالوا كلّكم  

  .)يندفع باقي الحضور(  

  ناديتنا؟ ماذا تريد منّا؟  الجميع

  .)تا، التي تستند إلى طاولةيشير إلى فيولي(  ألفريدو

  تعرفون هذه السيدة؟  

  تعني فيوليتا؟  الجميع

  ولكنّكم ال تعرفون ماذا فعلت  ألفريدو

  !آه، ال تفعل  فيوليتا

  ال  الجميع

  هذه المرأة فقدت من أجلي  ألفرسدو

  كنت أعمى. كل ما تملك  

  جبانا بائسا  

  رضيت منها بكل شيء  
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  ولكن الوقت حان  

  ألفيها دينها  

  يكم جميعا لتشهدوا هناأناد  

  أنني وفيتها دينها  

يغمى عليها بين ذراعي    . يرمي كل ما كسب على قدمي فيوليتا      (  

  .)والد ألفريدو يصل فجأة. فلورا

  عار عليك أن تهينها  الجميع

  امرأة بمثل قلبها الرقيق وعزتها  

  !اخرج من هنا  

  ال نريدك عندنا  

  !ال نريد أمثالك بيننا  

  !اذهب

  .)قورا في غضبهو(  جرمونت

  رجل يسيء إلى امرأة،  

  حتى في حالة الغضب  

  ال يستحقّ إال التأديب والتعنيف  

  أين ابني الذي أعرفه؟  

  !ال أراه أبدا فيك ألفريدو  

  .)لنفسه(  ألفريدو

  !ماذا فعلت؟ نعم، أحتقر نفسي  

  نون الغيرة، والحب المخدوعج  

   روحيأفقدني رشدي واجتاح  

   كيف أكسب ودها؟كيف تغفر لي بعد هذا،  

  ليتني غادرت، ولكن ما استطعت  

  جئت ألنفث غضبي بها وأجرحها  

  بائس أنا، ال أشعر إال بالندم العميق نحوها  
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  فلورا، جاستون، الدكتور، المركيز، الكورس

  )إلى فيوليتا(  

  نعم، لقد عانيت  

  !ولكن تشجعي  

  كلنا نشاطرك ألمك  

  حولك أصدقاؤك  

  وحبهم يجفف دمعك  

  .)لنفسه(  نتجرمو

  أنا وحدي أعرف اإلخالص والوفاء  

  الذي تخفيه هذه البائسة في صدرها  

  وأعرف قلبها الودود الذي يعاني الشقاء  

  .من قسوة صمتها  

  .)هامسا إلى ألفريدو(  البارون

  أهنت حتى الموت هذه السيدة  

  أسأت إلى الجميع  

  هانةلكن هذه اال  

  لن تمضي دون عقاب  

  اسبةسأجد الطريقة المن  

  !ألرغم عجرفتك وكبرياءك  

  .)لنفسه(  ألفريدو

  ماذا فعلت، وا أسفاه  

  ماذا فعلت؟  

  كيف أستطيع بعد هذا  

  أن أرتجي غفرانها؟  

  .)تعود إلى نفسها(  فيوليتا

  آه ألفريدو كيف لك أن تعلم   
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  عن الحب الذي حملته لك  

  ودفعت فيه ثمنا غاليا  

  في ازدرائك  

  ولكن اليوم آت حين تعلم  

  عترف كم أحببتكوت  

  !لينقذك اهللا حينها من الندم  

  .فحتى بعد الموت ال أزال أحبك  

فلـورا والـدكتور    . جرمونت يقود ابنه بعيدا، البارون يتبعـه      (  

  .)يأخذان فيوليتا إلى غرفة أخرى حين يتفرق المجتمعون

    
   


