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  دةـعاي
  الفصل الرابع

  صالة في قصر الملك: المشهد األول

إلى اليسار باب كبير يقود إلى غرفة المحاكمة تحت األرض؛ إلى اليمين ممـر              ( 
  )يقود إلى زنزانة راداميس

  
  .. منافستي البغيضة هربت مني    أمنريس

  ظر حكم الكاهنراداميس ينت

  ..هل ليس خائنا–. بأنه خائن

  ..ومع ذلك فإنه أعلن السر العظيم للحرب

  ..أراد أن يهرب

  ..يهرب معها

  !خونة، كلهم

  ..الموت! الموت لهم

  آه، ماذا أقول؟

  هذا الحب.. أحبه، ال أزال أحبه

  يدمر حياتي

  . بال أمل، مجنون

  آه لو يبادلني الحب

  فإنني أنقذه ولكن كيف

   أيها الحارس!سأجرب

  .ليأت راداميس هنا

  )راداميس يقوده الحراس(
  إن الكهنة، في الحكم مصيرك

  مجتمعون؛
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  ولكن، بإمكانك أن تنقذ نفسك

  بالرغم من تهمتك الخطيرة،

  برر نفسك وسأشفع لك

  أمام العرش،

  وسأكون رسولك

  طالبة العفو والحياة لك

  

  كلمات العفو القضاة    راداميس

  أبدا لن يسمعوها مني

  في نظر السماء والناس 

  .أشعر أني لست مذنبا وال خسيسا

  حقا إن شفتي تفوهت بالسر المميت

  عن غير قصد، ولكن نواياي

  وشرفي لم يدنّسا 

  

  إذن برر نفسك وأنقذ نفسك    أمنريس

  

  .ال    راداميس

  

  ستموت    أمنريس

  

  أشمئز من الحياة    راداميس

  من نبع الفرح

  الذي جف

  تالشى كل أمل في حياتي

  وال أرغب إال أن أموت



 أوبرا عايدة   ترجمة يسرى األيوبي  

 4

  

  آه يجب أن تعيش! أن تموت    أمنريس

  نعم، من أجل حبي ستعيش؛ 

  من أجلك تحملت آالما ال تطاق

  .تألمت من أجلك.. أحببتك

  ليال بطولها سهرت دامعة العينين

  .بلدي وعرشي وحياتي أقدمها إليك

  

  من أجلها أيضا، خنت    راداميس 

  ..بلدي وشرفي

  

  !سمع عنهاال أريد أن ا    أمنريس

  

  الخزي والعار    راداميس

  !ينتظراني

  وتريدين مني أن أعيش؟

  مألتني بالتعاسة

  أخذت مني عايدة 

  وربما ظفرت بها وقتلتها

  وهدية لي تمنحيني الحياة؟

  !أنا، سببت موتها    أمنريس

  !عايدة حية! كال

  

  حية؟    راداميس

  

  في الصراع اليائس    أمنريس
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  للحاق بالهاربين 

  تلوالدها وحده قُ

  

  وهي؟    راداميس

  

  لقد اختفت    أمنريس

  .وال يُعرف لها خبر

  

   اآللهة سالمةلتبقيها    راداميس

  لحدود بالدها،

  وال تعرف أبدا مصير من 

  !على وشك الموت من أجلها

  

  ولكن، إذا أنقذتك    أمنريس

  .أقسم أن ال تراها ثانية

  

  ال أستطيع    راداميس

  

  .مرة أخرى    أمنريس

  .تخلّى عنها

  

  ال فائدة    يسرادام

  

  هل تريد الموت، أيها المجنون؟    أمنريس

  

  !أنا حاضر ألموت اآلن    راداميس
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  من ينقذك أيها البائس    أمنريس

  الهالك؟. من المصير

  حول حبا غير متكافئ

  إلى كراهية

  ستنتقم السماء لدموعي

  وحبي الظامئ

  

  الموت فرح لي كبير    راداميس

  إن كان من أجلها أموت

  تي األخيرةوفي آالم لحظا

  ليس له نظير/ سيعرف قلبي فرحا

  ما عدت أخشى غضبك

  وكل ما أخشاه رحمتك

  

  آه، من ينقذك؟    أمنريس

  ستنتقم السماء لدموعي

  )الحراس يقودون راداميس بعيدا، أمنريس تسقط في كآبة على كرسي(
  سأموت حتما،!.. وا أسفاه

  من ينقذه؟

  !أنا نفسي التي سلّمته

  يرةألعن اآلن غيرتي الشر

  التي وّجهت طريق موته

  !وعذاب قلبي األبدي

تلتفت وترى الكّهان يعبرون الصالة ويدخلون إلى غرفة المحاكمة تحت سـطح            ( 
  )األرض
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  ها هم وزراء الموت الساخطون

  آه، دعوني ال أرى هؤالء األشباح

  !في أرديتهم البيضاء

  أنا التي أسلمته

  !إلى قبضتهم

  

  )مة السفليةمن غرفة المحاك( رمفيس، الكهان
  الروح السماوية تنزل علينا

  وشعاع النور األبدي يقوينا؛

   يتكلم من خالل شفاهناوالعدل

  

  أيتها اآللهة، ارحمي قلبي الحزين    أمنريس

  أنقذيه أيتها اآللهة، فهو بريء

  !عظيم يائس حزني

  ) الحرس يأخذون راداميس إلى غرفة المحاكمة السري، أمنريس تبكي حين تراه( 
  ، والكهان الروح السماوية، تنزل علينا،رمفيس

  

  آه، من سوف ينقذه؟    أمنريس

  !الويل لي، أنا سأموت

  

  !راداميس! راداميس! راداميس     رمفيس

  أنت كشفت أسرار البالد

  !للعدو، برر نفسك

  

  برر نفسك      الكهنة
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  إنه صامت     رمفيس

  

  !خائن  رمفيس، والكهنة

  

  إنه بريء،! الرحمة! آه    أمنريس

  ! اآللهة الرحمة إنه بريءأيتها

  

  !راداميس! راداميس! راداميس     رمفيس

  هجرت في اليوم السابق للمعركة

  معسكرك

  !برر نفسك

  برر نفسك      الكهنة

  

  رمفيس إنه صامت

  

  !خائن  رمفيس، والكهنة

  

  !آه، الرحمة، أنقذيه أيتها اآللهة، الرحمة    أمنريس

  

  !راداميس! راداميس! راداميس     رمفيس

  لقد انتهكت وخنت وطنك،

  .شرفك ومليكك

  !برر نفسك

  

  !برر نفسك      الكهنة
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  إنه صامت     رمفيس

  

  !خائن  رمفيس، والكهنة

  

  !أنقذيه أيتها اآللهة، الرحمة! آه، الرحمة    أمنريس

  

  مصيرك قد تقرر! راداميس  رمفيس، والكهنة

  ستموت موت مجرم

  وأسفل مذبح اإلله الغاضب

  ستجد حياة القبر

  !آه أيها المجرمون.. حي في القبر    أمنريس

  ..من إهراق الدم أبدا ال يشبعون

  !وزراء السماء اآلثمون

  !خائن! خائن! خائن  رمفيس، والكهنة

  

  ) تهاجم الكهنة حين يخرجون(  أمنريس
  أيها الكهنة، اقترفتم جرما 

  اغضبتم األرض والسماء

  عاقبتم حيث ال إثما

  !نمور شريرة، عطشى للدم

  ! خائنإنه     رمفيس

  

  !إنه خائن      الكهنة

  

  !يجب أن يموت  رمفيس، والكهنة
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  أغضبتم األرض والسماء    أمنريس

  عاقبتم حيث ال إثما

  !إنه بريء، لم يقترف جرما

  

  !سيموت  رمفيس والكهنة

  !سيموت! هو خائن

  )يخرجون بهدوء ( 

  !خائن! خائن! خائن

  جماعة كافرة    أمنريس

  اللعنة عليكم

  سماءاالنتقام سيأتي من ال

  !اللعنة عليكم

  

. المشهد ينقسم إلى مـستويين    . فلكان وقبر راداميس  داخل معبد   : المشهد الثاني 
فوق داخل الهيكل متألّق بالذهب والنور، وفي األسفل سرداب بصف من األقواس           

تماثيل ضخمة ألوزوريـس، بيـدين متـصالبتين،        . الخفيضة تختفي في الظلمة   
  )تسندان أعمدة القناطر

فوق كاهنـان يـضعان     .  جالس على الدرج الذي ينزل إلى السرداب       راداميس( 
  )الحجر الذي يغلق المدخل

  الحجر المميت قد ُأغلق علّي    راداميس

  نور نهاري. هنا قبري

  ..لن أراه ثانية

  لن أرى عايدة أبدا

  عايدة، أين أنت؟

  لعلّك على األقل تعيشين سعيدة

  !وال تعرفين أبدا مصيري الرهيب
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  ع؟أي صراخ أسم

  بل هو صوت إنساني.. شبح، رؤيا

  ! عايدة! أيتها السماوات! ال

  إنها هي      عايدة

  

  أنت في هذا القبر؟    راداميس

  

  قلبي نبأني بمصيرك      عايدة

  وإلى هذا القبر الذي فُتح لك

  تسللت دون أن يراني احد

  .موت بين ذراعيكأل

  

  أيتها النقية الجميلة! تموتين    راداميس

  تموتين من أجلي

  ربين من الحياةته

  !في زهرة شبابك

  خلقتك السماء للحب

  وأنا أقتلك من أجل حّبك

  !ال، لن تموتي

  أحببتك كثيرا

  يا فائقة الجمال

  

  )تهذي( عايدة
  أرأيت؟ مالك الموت الساطع

  يسرع نحونا

  حامال الفرح األبدي 
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  على جناحيه الذهبيتين

   أرى السماء تفتح أبوابها 

  واآلالم كلّها تتوقف 

   الفرحيبدأ

  بحب ابدي

  

  )في الهيكل فوق( الكاهنات
  آه يا بتاح ذات البأس

  .الروح التي أحبت الكون

  

  )في الهيكل فوق(  كهان
  !آه

  

  !أغنية حزينة      عايدة

  

  !عيد الكهنة    راداميس

  ..عايدة وترتيل موتنا

  

  

  نحن نبتهل إليك! آه    كهان كاهنات

  

  كل شيء انتهى!.. عايدة عبثا

  على األرض فوقنا

  

  !حقا! حقا    راداميس

  )يقترب من عايدة ويسندها(
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  أيتها األرض، وداعا؛ وداعا  عايدة وراداميس 

  يا وادي األحزان

  ه األحزانيشبحلم الفرح الذي 
  السماء تفتح أبوابها لنا

  وأرواحنا الهائمة

  تطير إلى نور اليوم األبدي

  بتاح، يا ذات البأس الشديد  كهان، وكاهنات

  نبتهل إليك

  

  !السماء تفتح أبوابها لنا! آه   وراداميسعايدة

  أيتها األرض، وداعا،

  وادي الدموع وداعا

  

تظهر البسة ثياب الحداد وترمي بنفسها علـى الحجـر الـذي يغلـق              ( أمنريس
  )السرداب

  ..أتمنى لكما السالم

  ..حلم الفرح الذي يتالشى باألحزان  عايدة وراداميس

  

  أيتها الجثة المحبوبة    أمنريس

  

  .. ألرواحنا الهائمةالسماء تُفتح  وراداميسعايدة 

  

  إيزيس سكن غضبها    أمنريس

  .ستُفتح السماء لكما
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  .نطير في نور النهار األبدي  عايدة وراداميس

  

  بتاح يا ذات البأس الشديد  كهان وكاهنات

  

  !السماء تفتح أبوابها لنا  عايدة وراداميس

  )عايدة تهبط بين ذراعي راداميس وتموت( 
  

  ..أتمنى لكما السالم، السالم    أمنريس

  ..!بتاح يا ذات البأس الشديد  الكهان والكاهنات

*   *   *  
  


