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 إرناني
 الفصل األول

جبال أراغون، على مسافة ، القصر المغربي لدون روي جوميز          (   

عصابة من الجبليين المتمـردين وقطّـاع       . عند الغسق . دي سلفا 

الطرق يأكلون ويشربون؛ الـبعض يقـامر وآخـرون ينظفـون           

  )سالحهم

  :المشهد األول

  ! نحن نشرب! نحن نشرب! هرا  الكورس

  !مرلنستمتع على األقل بالخ

  ماذا بقي لقاطع الطريق

  المنبوذ من الجميع

  ..إال كأسا ليشرب؟

  لنقامر، فالذهب

  كنز بدون فائدة

  يأتي ويهب

  قامر، إذا الحياةنل

  لن تكون مقبولة

  !..بابتسامة جميلة

  !في الغابات وعلى المنحدر

  أصدقاؤنا يتأبطون

  البندقية والخنجر

   عليناندما ينسّل الليلع

  في الكهف الرهيب

  .نون وسادات لنايكو

  )ا حزينإرنانييظهر (
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   غارق في التفكيرإرناني

  لماذا أّيها النبيل الشجاع

  ..شاحب الوجه؟

  نحن نتقاسم نفس المصير

  في الحياة وفي الموت

  أسلحتنا وقلوبنا معك 

  مثل سهم موجه

  ليس من حي ال ُيجرح 

  بالبندقية أو الخنجر

  !لنمرح! فلنمرح ونشرب

  ائي، ، يا أعزشكرا   إرناني

  أنا لحبكم شاكر

  ولوال دعمكم

   إلي األبدإرنانيلضاع 

  مثل الندى على ضمة 

  ذاوية زهور

  الصبية األرغونيةصوت 

  غزا قلبي وعرف أولى خفقاته 

  وأول يقظة حب غمرني بالفرح

   ،سلفا الشيخ

  يجرأ 

  أن يتقدم لطلب يدها

  وغدا ينوي الوغد

  أن يعقد عليها، ويقودها إلى غرفة العرس

   أضعتها، الويل ليآه لو

  سأموت من الحزن
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  الخ...إذا أخذت مني

  .سيكون ذلك عنوة واختطافا

  وهكذا سيكون   الكورس

  ..ولكن هل هي تملك الشجاعة لتلحق بنا؟

  .أقسمت أنها ستفعل   إرناني

  إذن ستأتي   الكورس

  وتتبعك إلى القصر

  حين الليل يغطي السماء

  سنكون رفاقك

  كل خنجر سيكون درعا لك

  س الغاصب منافسكضد حر

  حبيبتك: إرناني، يا تعال

  ستكون نجمة حياتك

  أفراح حبك

  هدية شجاعتك

  في ألم منفاي    إرناني

  ستكون مالكي وعزائي

  آه يا من أحب(

  تعالي جملي حياتي

  حبنا سيكون فوق كل سعادة

  ألرى وجهك الجميل

  يشرق بالضحكات

  ويحمل إلي الخالص

  )في مقاساتي ومعاناتي، آه

  الخ...إرنانيعال ت  الكورس

  )غرف الفيرا في قصر سلفا(    
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  :المشهد الثاني

  الليل    ألفيرا

  ! وسلفا لم يعد    

  ..آه لو أنه لن يعود أبدا

  الشيخ البغيض

  مثل شبح مرعب

  يتبعني باستمرار

  بكلمات الحب

  فيعمق في قلبي

  إرنانيحب 

  ، تعال أنقذنيإرناني

  من عناقه المنفر

  دعنا نهرب، إذا الحب يسمح

  ي بالعيش معك في الكهوفل

  وفي البقاع، قدمي ستتبعك

  وستبدو لي الكهوف واألرض الجرداء،

  .جنة عدن

  )يدخل الخدم حاملين هدايا العرس(

  ستكونين موضع حسد الجميع  الكورس

  صبايا إيبيريا، يا سيدتي     

  كثيرات يتمنين أن يكّن في سرير عرس

  .سلفا الذي يعبدك

  هذه الجواهر الرائعة

  ها العريس لكقد حفظ

  ستكونين كملكة



 أوبرا    إرناني     ترجمة  يسرى األيوبي

 5

  !في جواهرك وجمالك آه

  غدا سيحييك الجميع

  .في يوم عرسك

  المديح المخلص من قلوبكم     ألفيرا

  حلو ألذني

  إنني أكره كل الكلمات 

   لقلبيإرنانيال تتكلم عن 

  ال يوجد فرح يحّول الكراهية إلى حب

  أهرب، يا زمن ومّن علّي باللحظة

  .السعيدة حين فراري

  )ب، يا زمن فبطؤك ألم لقلوب المحبينأهر

   ، العن حبإنها تتزوج  الكورس

  ما دامت ال تُظهر الفرح      

  )يغادرون(

  )يدخل كارلو، يتبعه جيوفاني(

  .دعها تأتي إلّي في الحال    كارلو

  سيدي، منذ أيام  جيوفاني

  وهي غارقة في التفكير    

  وترفض أية صحبة     

  ...وسلفا ليس هناك

  افعل اآلن ما أريد. ّرإنني أص    كارلو

  )يخرج(كما ترغب   جيوفاني

  ..لماذا ألفيرا دمرت سالمي؟    كارلو

  أحبها ولكن ال تبالي    

  ببأسي وبحبي لها     

  لست أنا من تفّضل    
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  بل ذلك العدو اللدود    

  قاطع الطريق    

  ألحاول إغواء قلبها    

  .مرة أخرى    

    ..سيدي هل هذا ممكن؟) داخلة(    ألفيرا

  ..هنا وفي هذه الساعة؟أن تكون     

  .إنه حبي العميق ما يقودني إليك  كارلوس

  .أنت ال تحبني. هذه كذبة    ألفيرا

    ..ما هذا الكالم؟    كارلو

  .ملك ال يكذب    

  إذن غادر  اآلن    ألفيرا

  .اذهبي معي    كارلو

  !أعود باهللا    ألفيرا

  تعالي، تعالي معي، سترين     كارلو

  .كم أحبك    

  ..وشرفي؟    ألفيرا

  ستكونين شرف بالطي    لوكار

  !ال، توقف، من فضلك توقف    الفيرا

  وتسمحين لقاطع طريق    كارلو

  ..أن يكون فارس أحالمك؟    

   يخفي سّرهكل قلب    ألفيرا

  أصغ إلى ما يسّره قلبي    كارلو

  منذ اللحظة التي رايتك    

  جميلة كأول حب     

  فقدت سالم نفسي

  قلبي يخفق بحبك 
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  لفيرا إلى رغباتيأأذعني 

  رغب منك بحب طاهرأ

  أن تكوني الفرح والحياة

  .لعاشقك ومليكك

  الدم الفخور ألراغون     ألفيرا

  يجري في عروقي

  العرشبطمح أال التاج يغريني وال 

  نشد عطف ملكأوال 

  آه، إن حبك سيدي

  أعظم أو باألحرى

   ال تستحقها مثلي،هدية

  )يمسك الفيرا من ذراعها(    كارلو

  الخ..أذعني لرغباتي    

  ن أصغي ستكونين ليل    

   تعالي،    

  .اتبعيني

  .أنا ال أعرفه.. أهذا هو الملك؟    ألفيرا

  ستعرفين    كارلو

  )تجذب خنجرا من جانب الملك(    ألفيرا

  أعرف أن هذا يكفيني    

  اتركني أو أنني في يأس    

  سأطعنك وأطعن نفسي    

  في القلب    

  !لدي أتباعي المخلصون    كارلو

  !يا للرعب   ألفيرا 

  )يدخل بشكل غير متوقع(   إرناني
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   األتباعنوقفت هنا كواحد م    

   إرنانيهل أنت     كارلو

  أعرف االزدراء الذي 

  يغمر القلب لرؤياك

  إرنانيأنت 

  قاطع الطريق، فاقد الميراث

  ...المحرض في هذه البالد

  إشارة مني وتضيع

  اذهب قبل أن أصب غضبي عليك

  هرب من وجه ملكك المستاء، أيها األحمقأ

  )تشهر الخنجر بيأس(    راألفي

  ال، أيها النبالء القساة، هذه ليست هدية حب من أجلي     

  هذه الكراهية التي توقد قلوبكم

  ..لماذا تريدان الزراية ببيت ألفيرا وشرفها؟

  إذا مرت كلمة غاضبة بينكما سأنهار

  .حتما عل قدميكما

  ال، هذا القلب في مثل هذا الموقف العنيف

  الخ...ملكاال يعرف حبيبا وال 

  )إلى كارلو(   إرناني

  وعليك أن تعرف ! أنت تعرف من أنا    

  المدى الذي قلبي يزدريك

  .لقد سلبتني أمالكي وشرفي

  .والدي قتله جماعتك

  فنحن متساويان في الكره والحب

  الخ...فتعال، أيها الملك، أنا أتحداك

  اهرب من وجه ملكك المهان، أيها األحمق    كارلو
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  !اذهب بعيدا    

  اذهب إني أشفق عليك    

  الخ... إشارة مني وتضيع    

  )يدخل فجأة(    سلفا

  !ماذا أرى    

  في داخل منزلي المقدس    

  قربها

  من ستكون زوجة سلفا

  ..أرى غاويين؟

  .ها، ادخلوا يا فرساني الموثوقين

  )يدخل الفرسان والخدم، جيوفاني واألتباع(

  ليشهد كل منكم العار الذي تعّرض له سيدكم

  )سهإلى نف(

  وتحسبها مثل زنبقة جميلة ! آه، أيها التعس

  بغير عيوب

  وبدل هذا يجثم اإلثم

  إلى عفرتك البيضاء كالثلج

  آه، لماذا السنون حفظت 

  هذا القلب الشاب

  في هذا الصدر، 

   أن أحول قلبي إلى جليديعل

  )إرنانيإلى كارلو و(

  لقد أسأتم إلى شرفي أيها السيدان

  ولن يمر هذا دون عقاب

  فوارس، خذوا فأس المعركة يا 

  وسيفي، سلفا الشيخ يطلب االنتقام
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  .وبدون تأخير

  !خارجا

  ...ولكن سيدي   إرناني

  اصمت حين أتكلم    سلفا

  ...أيها الدوقة    كارلو

  السيوف تتكلم؛ خارجا يا جبناء    سلفا

  .سأبدأ بك) إلى كارلو(    

  )يدخل مع ريكاردو(    اياجو

  المرافق الملكي، دون ريكاردو    

  مرحبا، تعال اشهد انتقامي    لفاس

  )يركع أمام كارلو(  ريكاردو

  اإلخالص والوالء والطاعة هي من حق الملك    

  ! أجلك منكنل إني ارتجف، أنا وحيدة،        ألفيرا

   كورس ،اياجوجيوفاني، سلفا، 

  !إنه الملك.  أيتها السماوات    

  . الوالء والطاعة من حق الملك  ريكاردو

  أنا الملك    كارلو

  )إلى ريكاردو(    

  انظر الرجل العجوز الطيب     

  رمى غضبه من قلبه

  عقله ارتّد إليه

  !في حضور الملك

  )إلى كارلو(  ريكاردو

  في أعماق سلفا    

  تتوهج الغيرة أكثر    

  لكن احترام الملك    
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  يحتل مكان الغضب

  !آه، نقاب يغشى عيني    سلفا

  ال أستطيع أن أصدق حواسي    

  لم أستطع أن أشك    

  .ر الملكحضو

  ، كورساياجوجيوفاني، 

  وجه سلفا ُيري بوضوح    

  الصراع المرير في قلبه    

  بالرغم أنه يكبت ثورته    

  في حضور الملك    

  )رناتيإإلى (    ألفيرا

  و أن هذا الخنجر أنا لك إلى األبد،    

  سينقذني من الطغاة    

  ثبات عهدي    

  الخ... يهدئ مخاوفي    

  )إلى ألفيرا(   ينرناإ

  عند طلوع الشمس : يراأصغ ألف    

  سأكون قادرا على إنقاذك

  من كثير من المتاعب، قاومي الطاغية 

  رنانيواحفظي عهدك إل

  ريكاردو، كارلو، جيوفاني، كورس 

  )في حضور الملك(

  الخ...عقله ارتد إليه    

  رغم أنه يكبت غضبه    اياجو

  الخ...في حضور الملك    

  )يركع أمام الملك(    سلفا
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  !المخلصسيدي، اعتذاري     

  انهض يا صديقي، أنا أعفو عنك    كارلو

  ...التنكر الذي ترتديه    سلفا

  أفهم تماما، انه خدعك    كارلو

  )يوشوش سلفا(    

  الموت فاجأ جدي النبيل    

  اآلن يفكرون في خليفته    

  عتمد على إخالصك وقلبكأ    

  وأريد النصيحة من إنسان مخلص    

  يشرفني جدا... يشرفني    سلفا

  ) عالبصوت(    كارلو

  إن كنت راغبا    

  ننزل هذه الليلة في قصرك    

  ! ماذا أسمع إرنانيألفيرا و

  )إرنانيإلى يلفا مشيرا إلى (    كارلو

  سأنقذك    

  اآلن هذا الرجل المخلص عليه أن يغادر    

  ) إلى نفسها(    ألفيرا

  السماء ترحمني    

  )لنفسه، محملقا في كارلو(   إرناني

  ..مخلص؟.. أنا؟    

  سأكون دوما    

  .كشبح ينشد االنتقام    

  والدي الذي قتله جماعتك

  ينتظرني ألطفئ نار حقد

  يخفق في قلبي لالنتقام
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  )إرنانيإلى (    ألفيرا

  إرنانياهرب يا     

  حبي محفوظ لك    

  هرب من الجو المقيتأ    

  كلهم يكيدون لك     

  وكلمة واحدة منك تفضحك

  قلبي معك 

  وعهدي لك

  )لنفسه(   إرناني

   أن أهدئ سأكون قادرا على    

  م غضب الظالّ    

  ) إلى سلفا وريكاردو(    كارلو

  أكثر من أي فرد آخر

  أشتاق إلى فخامة

  التاج يسطع على رأسي

  لو أن القدر يختار وضعه 

  على رأسي

  سأكون جديرا به

  أجلب للعرس س

  الخ...العدالة الرحيمة معي

  )إلى كارلو(سلفا، ريكاردو 

  لتكن لك الثقة بحقك يا سيدي    

   قداسة وعدالة من اآلخريناألكثر

  كال، أبدا لن يستحق أن يوضع إكليل مجد

  على رأس مثل إمبراطور أكثر حبا إليبيريا

  الخ..نه يستحق حكم العالمأل  
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    ، الكورساياجو

  غضب سلفا تحول إلى فرح 

  يبدو قلبه راض تماما

  لن يستحق أن يوضع إكليل مجد على رأسه

  مثل إلمبراطور يحب إيبيريا أكثر

  نه يستحق حكم العالمأل

  مثلما يعود البحر إلى السكينة

  بعد ما تمر العاصفة

  بقاء الملك في بيته

  شرف جديد لقصر سلفا

  لماذا تكون ألفيرا  جيوفاني

  في جمالها وشبابها،     

  وقد اقترب زفافها 

  مضطربة حزينة

  ..أال تعرف بسمة الفرح؟

  واضح، أن قلبها

  الخ..ال يملك تكذيب عواطفها

    )إرنانيإلى (    األفير

  بما أن قلبي هو ملكك    

  أقدر أن أبقى على عهدك

  )لنفسه(   إرناني

  سأكون قادرا أن أطفئ    

 ...في قلبي نار حقد يخفق لالنتقام    

*   *   * 


