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  ترجمة يسرى األيوبي   لودفيج فان بيتهوفن: ألحان    أوبرا فيدليو

  

  الفصل األول

  مقّدمة موسيقية

  

  :المشهد األول

  ا، جاكينونمارزلي

    ثنائي 1رقم 

  

  ا دون رقيبأخيرا، يا حبيبتي، نحن وحدن   ينوجاك

  لنتحدث بهدوء، بقلب رحيب    

  لست ُأبالي بهذه األمور  مارزلينا

  فألعد إلى عملي،     

  ن مني يستريبممال أرغب 

  كلمة واحدة، أيتها الطفلة العنيدة    جاكينو

  .قلها إذن، وأنت عليها حسيب  مارزلينا

  إن نظرت إلي بعين الغضب   جاكينو

  ي منك أرهبنال أتكلم، إن    

  قل ما عندك في اقتضاب  مارزلينا

  بأو أني أغلق دونك البا    

  لحظة من فضلك، اسمعي ما أقول   جاكينو

  أتركك بعدها في سالم    

  أبدا لن تتركني في سالم  مارزلينا

  ! ما عندك من كالمدعني أصغي إلى    

  اخترتك زوجة، هل تفهمين؟   جاكينو

  ونكون زوجا وزوجة؟  مارزلينا
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  .خالل بضعة أسابيع   جاكينو

  سرعان ما رتّبت كل شيء  مارزلينا

   هذا البابكم طرقت   جاكينو

  وأريد أن تعطيني الجواب    

  أخيرا سيتركني في سالم  مارزلينا

   معها الطلبأحسنتُ   جاكينو

  لكنها تمعن في الهرب

  حبه، كم يحزنني  مارزلينا

    في الطلب، ويزعجني يلج   

  أعرف ما يعاني المسكين

  .وقلبي من أجله حزين

  فيدليو هو من اختار قلبي

  يأريد أن أسعده طول حياتي بحب

  أين أنا منها؟ تسرح في البعيد   جاكينو

  ها هو ذا أمامي، يريد أن يعيد  مارزلينا

  .ما قاله ويزيد    

  متى أحظى بموافقتك؟   جاكينو

  . بحبكاوأنعم يوم    

  آه، عزيزي  مارزلينا

  تجعل حياتي، طعمها مرا    

    ة وإلى األبد، أقول المر!  

  إلحاحك ال يفيد    

  قلبك قاس كالحديد   جاكينو

  ال يحركه رجائي، وحبي الوليد    

  علي أن أكون قاسية معه  مارزلينا

  ال أعطيه ومضة أمل    
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  يساوره في المستقبل    

  أليس هناك ما يغير فكرك؟   جاكينو

  أخبريني    

  من فضلك اتركني وحدي  مارزلينا

  لن تمنعيني من رؤيتك   جاكينو

  أو ستفعلين؟    

  !ابق هنا إن شئت  مارزلينا

  طيتني عهدككم مرة أع   جاكينو

  !عهدي؟ ال أنت تذهب بعيدا في حلمك  مارزلينا

  ن أسمع الجوابلإلى الجحيم، منك    جاكينو

  أخيرا سيتركني في سالم  مارزلينا 

  ي في الواقعأمرإنها تبالي ب  جاكينو 

  من يدري لعلّي أخيرا أكسب    

  !ا الصوت إليما أحب هذ  مارزلينا

  أخشاه حتى الموت    

  !جاكينو، جاكينو    وروك

  أصغ، هذا صوت أبي  مارزلينا

  !أنا قادم! أنا قادم  جاكينو 

  !مسكين جاكينو، كم أمره يحزنني  مارزلينا

  كنت مغرمة به، لكن فيدليو    

  !حين أتى إلى منزلنا غيرني    

  

  :المشهد الثاني

  مارزلينا وحدها

   غناء منفرد2رقم
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  تمنيت أن نتّحد معا، وتكون لي ملهما  مارزلينا

  ، في مصيري متحكّمازوجا أناديك    

  ال تستطيع فتاة أن تبوح بحبها وتألما    

   يتورد الوجه منها حين تلقاك    

  وتخشى في حديثها أن تتلعثما

  األمل يموج في صدرها محتدما

  مافي خشية رغباتها أن تهشّ

  ن تعلماأحالمة بسعادة وسالم قربك دون 

  تحييك في كل صباح بحنان

  اوأنت ال تبادلها الحنان مكرم

  عمل النهار الشاق ينسيها أن تتألما

  وحين يأتي الليل والدنيا تكون مظلمة

  تراود األحالم قلبي في نشوة مستسلمة 

  سعادتي في حبك، فهل تروي لي الظما؟

  :المشهد الثالث

  مارزلينا، روكو، جاكينو

  

  .صباح الخير مارزلينا    روكو

  أما عاد فيدليو إلى هنا؟    

  ال، يا والدي  مارزلينا

  أنا أنتظره بفارغ الصبر    وكور

  !ها هو ذا، ها هو ذا  مارزلينا

  

  :المشهد الرابع

  مثل السابق؛ ليونورا
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  حسنا، فيدليو؟      روكو

  الحداد أخذ وقتا كبيرا  ليونورا

  ها هو الوصل. وهو يصلح السالسل    

  ممتاز، اشتريتم بأرخص مما أفعل    روكو

  .أحاول جهدي  ليونورا

  تحصل على المكافأة وسنعم أنت جيد،    روكو

  ...من فضلك، ال تحسب أنني من أجل المكافأة  ليونورا

   أنني ال أرىأتحسب! صمتا    روكو

  أعماق قلبك؟    

  

  غناء رباعي    3رقم 

  شعور يتملكني  مارزلينا

  بشدة يمسك قلبي    

  واضح أنه يحبني    

  .سعيدة، سأكون    

  كم عظيم هذا الخطر  ليونورا

  حين شعاع األمل يتكسر    

  حبني، هذا واضحت    

  .معاناتي ليس لها حصر    

  تحبه، هذا واضح    روكو

  كيلإنعم، أيتها الفتاة، سيكون     

  زوجين طيبين شابين    

  في سعادة ستصبحان    

  يقفّ شعري، الوالد شاعر   جاكينو

  على مصلحتها ساهر    

  شعور يتملكني    
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  ال شيء أفعله، أنا وحدي الخاسر    

   يغادرأصغ، فيدليو، حين الحاكم    روكو

  إشبيلية، سأجعلك صهري    

  العرس يكون، بعد يوم منذ يغادر    

  حسنا والدي العزيز  مارزلينا

  !بعد يوم منذ أن يغادر    

  حسنا، يا أوالدي،    روكو

  خر؟كما اآليحب أحد    

  .ولكن البيت بحاجة إلى اإلدارة    

  غناء منفرد     4رقم

  إذا لم يكن هناك من ذهب    روكو

  بالحبنعيش به، كيف نحظى     

  الحياة شقية فيها نتعذب    

  أما إذا رن الذهب في الجيوب    

  فالقدر يكون تحت رحمتك    

    دكوالذهب يزو  

   والحبجرأةبال    

  !ويحقق أجرأ أمنياتك    

  حين تدفع للحظ كي يخدمك    

  الذهب له وقع عجيب    

  فإن لم تضع على الطاولة إال الحب    

  أن تنال اإلربدون   هيماناستبقى    

  يكون الحظ رحيما بكقد     

  يبارك ويرشد خطواتك    

  الحبيبة قربك، والذهب في محفظتك    

  تعيش عمرا طويال بدون تعب    
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  تدفع عن سخاء لحظك المعطاء    

  .قوي قادر، هذا الذهب    

  أنت تقول هذا، أبي روكو  ليونورا

  ؤيد وحدة قلبينولكنني أ    

  منسجمين في الفكر    

  كنبع لسعادة زوجين    

   كل ما عدا ذلكوإال كان    

  وهما من األوهام    

  وهذا كيف يحصل؟    روكو

  لماذا ال تسمح لي أن أصطحبك  ليونورا

  إلى أقبية العالم األسفل؟    

   األوامر الصارمةأنت تعرف    روكو

    ألحد ال أسمحاأن    

  باالقتراب من سجناء الدولة

  ولكنك ترهق نفسك حتى الموت  مارزلينا

  يا والدي العزيز    

  لك يا فيدليو مع ذ    روكو

   سجن واحد ربمالدي    

  لن أسمح أن آخذك إليه    

  ...أمن المحتمل أن يكون حيث هذا السجين  مارزلينا

  !نعم، نعم    روكو

  أعتقد أنه سجين منذ عهد بعيد؟  ليونورا

  .أكثر من سنتين    روكو

  عامين قلت؟ ال بد أن يكون  ليونورا

  مجرما كبيرا؟    

  ون؛أو أن يكون له أعداء كثير    روكو
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  ال يستطيع البقاء طويال    

  ووهو حسب أوامر بيزار    

  ال يعيش إال على الخبز والماء،    

  بال نور، بال فراش من قش،    

  .ال شيء    

  من فضلك والدي، ال تسمح بذهاب  مارزلينا

  ألنه ال يستطيع احتمال المشهد. فيدليو إليه    

  .لم ال؟ أنا لدي الشجاعة والقوة  ليونورا

  

  ثي  غناء ثال5رقم

  

  حسنا أيها الشاب حسنا،    روكو

  عليك أن تكون شجاعا، 

  فتسود في الحياة،

  ليكن قلبك صلدا

  حتى تواجه

  .فظائع هذا العالم

  الشجاعة أملكها  ليونورا

  بدم بارد أواجهها    

  هوي في الصعاببشجاعة أ    

   تثابمن أجل جائزة عظمى    

  لحب الذي يعانيل    

  .أعظم اآلالم    

  حيمقلبك الر  مارزلينا

  سيعاني في تلك األقبية    

  األلم العظيم    



    أوبرا فيدليو                                    ترجمة يسرى األيوبي 

 9

  لن تعود البسمة إلى شفتيك    

  وال سعادة الحب    

  .الكثير من متع الحياةال و    

  ستبني حظك على أرض ثابتة    روكو

  سأحظى باإليمان  ليونورا

  باهللا وعدل السماء    

  لماذا ال تنظر في عيني  مارزلينا

    قوة الحب أمر علي  

   بحبي السخينعم، سعيدة أنا    

  نعم، وأنا ال أزال أسعد بحبي  ليونورا

   بحبكنعم، ستسعد    روكو

  كيلإسيسمح الحاكم اليوم     

  أن تشاركني كل أعمالي    

  ستحرمني سالمي  ليونورا

  لو إلى الغد أجلت مقامي    

  نعم، والدي العزيز، أطلب منه ذلك اآلن،  مارزلينا

  والزواج نؤجله ليحين األوان    

  ى وشك أن أكون فريسة القبرأنا عل    روكو

   لي تستحق الشكرساعدتهوم    

  !ما أطول ما كنت فريسة األلم  ليونورا

  .قوتي أستمدها من األمل    

  والدي، عزيزي، ماذا تقول؟  لينامارز

  .أنت صديقنا ومرشدنا وعليك نعول    

  كونا على السجية، وكل شيء     روكو

  ينتهي إلى أحسن حال

  اتحدا معا، فهذا أفضل    
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  تهدأ أشواق قلبيكما    

  .ودموع الفرح من عينيكما تسترسل    

  !أنت بالغ الطيبة، كم شجعتني  ليونورا

  ...ستهدأ أشواق قلبي    

  .)لنفسها(    

  أسلمت يدي لرباط من حرير    

  كلّفني الدمع المرير    

  !أية نار! تشجع يا قلبي  مارزلينا

  !وأية رغبة فيه تستعر    

  !رباط قوي، ودربي منير    

  عيناي من فرح تسكب الدمع الغزيرو    

  

    مارش عسكري6رقم 

  

  :المشهد الخامس

  روكو، بيزارو، ضباط، حرس

  

  أيها القائد، ثالثة حراس   بيزارو

  ليكونوا عند المتراس    

  ستة رجال عند الجسر    

  وكل من يقترب من القلعة    

  تحضرونه عندي بدون تأخير،    

  !روكو    

  نعم سيدي؟    روكو

  جاهزون للقتال؟أين ال   بيزارو

  هنا سيدي روكو،    
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  يصلني دائما مثل هذا المرسال   بيزارو

  ، أو لوم للرجالءبثنا    

  أوامر الوزير تقضي"    

  اإلفراج عن مساجين للدولة    

  !اعتُقلوا بغير شرعية    

  عدد من الضحايا في األغالل    

  غدا سيفاجئنا الوزير بالتفتيش    

  ن وجد المدعو فلورستانفإ    

  ...تقد بموتهالذي يع    

  عمل شجاع... ولكن هناك مخرج لهذا    

  

    غناء فردي مع الكورس7رقم 

  آه، حان الوقت اآلن   بيزارو

  ألنتقم منه حتى الوبال    

  !قدرك يناديك    

  سأسبر قلبه بالنصال    

  يا لفرحي، وغبطتي العظيمة    

  كاد وهو يستخف بي ويزدريني    

  أن يجعل سمعتي في التراب    

  م العقابسأرد للمجر    

   في الظاللىجاءت ساعته األخيرة ليرم    

  سأغرز النصل عميقا في جرحه    

  :وأصرخ في أذنيه    

  ! وأنت إلى زوال،انتصرت عليك! النصر لي    

  كورس الحرس

   يتكلّم عن الموت والجروح    
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  لنقم في دوراتنا وننظر ما يجري

  من عظام األمور في السر والجهر

  يتكلم عن الموت والجروح

  قم في دوراتنا وننظر ما يجريلن

  من عظام األمور في السر والجهر

  ، هذي أوامريأيها القائد   بيزارو

  راقب باستمرار الطريق من إشبيلية     

  وبأعظم عناية نفّذ أمري    

  حين ترى عربة تقترب    

  دع البوق يعطي اإلشارة مرة    

  !لى مراكزكم أيها الرجالإ    

  !روكو    

    نعم سيدي    روكو

  

    غناء ثنائي8رقم 

  

  أيها الشيخ، علينا أن نسرع   بيزارو

  الحظ يكون نصيبك    

  وثراؤك تسترجع    

  خذ هذه كبداية    

  من فضلك، أخبرني، أسرع    روكو

  ماذا علي أن أفعل    

  رجل ذو دم بارد   بيزارو

  جريء، شجاع، مجالد    

   الماجدسنوات خدمة كنت فيها    

  !ما هو واجبي؟ أخبرني    روكو
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  !يمةجر   بيزارو

  ماذا؟    روكو

  !أصغ إلي اآلن   بيزارو

  هل أنت رجل؟! إنك ترتجف    

  لم يعد لنا عليه صبر    

  لصالح الوطن عليه أن يزول    

  !ىرمن به أز    

  ...سيدي    روكو

  لماذا تتردد؟   بيزارو

  وحياتي يهدد    

  ودماري يقصد    

  هل أقف مكتوف اليدين؟    

  هل أخشاه؟    

  سأعيش أنا، وهو له البين    

  أرتعش، وتصيبني البرداء    روكو

  لهول ما تريد    

  لن أقضي على حياته    

  لن أقترف الجريمة النكراء    

  !هذا ليس واجبي، تعاقبني عليه السماء    

  إذن سأقوم أنا بهذا األمر   بيزارو

  ما دمت أنت تهاب    

  أسرع إلى الرجل في األسفل    

  فهو يحّل الصعاب    

  أهو من يبدو كشبح    روكو

  كتئاب؟ويعيش في ا    

  !هب، إلى الرجل في األسفلاذ   بيزارو
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  أنتظرك غير بعيد    

  بينما تحفر صهريجا    

  يكون له قبرا    

  وبعد؟    روكو

  وأنا أذهب متنكّرا   بيزارو

  أدخل السجن متلثّما    

  بضربة واحدة    

  أقضي عليه، وأمحو له الذكرا    

  ُمنهكا يرسف في األغالل    روكو

  الكاللينهكه والجوع يعضه و    

  قتله رحمة به من األثقال    

    ة له من الوباليوالخنجر حر  

  ن في األغالليموت اآل   بيزارو

  عذابه القصير إلى زوال    

  وموته يخلّصني من األثقال    

  أرتاح بعده من النضال    

  أيها الشيخ، هل تفهمني؟    

  !علينا اإلسراع، وأنت تعطي اإلشارة    

  !أدخل السجن متنكّرا    

   عليهيقضوبضربة واحدة أ    

  .وأمحو له الذكرا    

  اللُمنهكا يرسف في األغ    روكو

  ه، وُينهكه الكالليعضوالجوع     

  قتله رحمة به من األثقال    

    ة له من الوباليوالخنجر حر  

  يموت اآلن في األغالل   بيزارو
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  ى زوالعذابه القصير إل    

  موته ينقذني من األثقال    

  أرتاح بعده من النضال    

  :سالمشهد الساد

  ليونورا وحيدة

  

    إلقاء مفرد9رقم 

  

  إلى أين تذهب؟! أيها الوحش  ليونورا

  ماذا خطّطت في ساعة الغضب؟    

  نداء الرحمة، صوت اإلنساني    

  رغم أنها كأمواج المحيط    

  في لجج تمور وتصخب    

  إال أنها ال تطفئ اللهب    

  من قلبك المشحون بالحقد والغضب    

  

  قوس قزح في دربي يلمع    

  من بين الغيوم الدكناء يسطع    

  ناظرا إلي بهدوء وسالم    

  يذكرني بأيام صفاء ترجع    

  يهدئ قلبي المعذّب الموجع    

  

  تعال أيها األمل البراق كنجمة في السماء    

  ي بالنعماء قلبومنّي    

  تتركني في ظلماء، ال ال تغب عني    

  ن بعيد المدىا كلوي، وأنر درب    
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  كون مترددةسأتبع نداء قلبي، لن أ    

  بإخالصي وحبي ألج الدجى    

    داحيث الخطيئة سجنتك متوح  

  ك حلو العزاءيلإأحمل     

  أتبع نداء قلبي، لن أكون مترددةس    

  بإخالصي وحبي ألج الدجى    

  حيث الخطيئة سجنتك متوحدا    

  ك حلو العزاءيلإأحمل     

  

  :المشهد السابع

  مارزلينا، جاكينو

  

  ك جاكينو الطيبيلإكنت ! ولكن يا مارزلينا   جاكينو

  ذا القلب المفعم بالحب    

  ...ولكن منذ أن ظهر فيدليو     

  ...لست أنكر ذلك  مارزلينا

  

  :المشهد الثامن

  مثل السابق، روكو، ليونورا

  ما الذي أنتما االثنان    روكو

  من أجله تتشاجران؟    

  والدي، ما زال يالحقني  مارزلينا

  .بالزواج منه، يطالبني    

  ، جاكينو، ال تلح بالسؤالكال    روكو

  فأنا اليوم مشغول بأعباء ثقال    

  ..أنا ُأدرك يا والدي، فيدليو  مارزلينا
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  أبي روكو، مرات عديدة  ليونورا

  ح للسجناء المساكيناسمالطلبت منك     

  بالتجوال في حديقة الحصن    

  اليوم مشرق فهل لهم تأذن؟    

  ال أستطيع بغير إذن الحاكم    روكو

  ...لمت معه طويال، فلعلّهتك  مارزلينا

  أنت محقّة، مارزلينا، سأخاطر    روكو

  تعاليا معي، جاكينو وفيدليو،    

  افتحا المنافذ لحديقة السجن    

  

  :المشهد التاسع

   كورس السجناء

  

   10رقم 

  

  كورس السجناء

  ما أسعدنا، نستنشق الهواء    

  الحرية أعظم النعماء    

  وحدها في الحياة هي الرجاء    

   قبر وبالءوالسجن    

  لمن فقد في الحياة الرجاء    

  علينا أن نتشبث باإليمان السجين األول

  واثقين بعون اإلله    

  األمل يهمس في أذني    

  حرر حين نثقل في الميزانت نأنّا    

  ونجد السالم واألمان    
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    السجناء اآلخرون

  !أيتها السماء! السعادة! الخالص    

  هل تهبينا الحرية والرجاء؟    

  واحذروا! تكلموا همسا  آخرسجين 

  تراقبنا العيون واآلذان فاحذروا    

  !واحذروا! تكلموا همسا   الجميع

  !تراقبنا العيون واآلذان فاحذروا    

  ما أسعدنا، نستنشق الهواء    

  الحرية أعظم النعماء    

  وحدها في الحياة هي الرجاء    

  والسجن قبر وبالء    

  لمن فقد في الحياة الرجاء    

  !واحذروا! ساتكلموا هم    

  !تراقبنا العيون واآلذان فاحذروا    

  

  :المشهد العاشر

  روكو، ليونورا

  

  إلقاء

  

  كيف األمور تسير؟  ليونورا

  جيدا، جيدا    روكو

  كل شجاعتي جمعتها    

  وقذفت بها في وجهه    

  أتصدق بماذا أجابني؟    

  يسمح بالزواج ومساعدتك    
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  اليوم أقودك إلى السجن    

  

  غناء ثنائي

  !اليوم! اليوم  ليونورا

  ما أعظم هذه السعادة، ما أعظم هذا الفرح    

  أرى فرحك    روكو

  سأغيب لحظة    

  وأعود الصطحابك    

  أين؟  ليونورا

  إلى الرجل في األسفل    روكو

  كنت ألسابيعمن     

  عطيه ما يسد الرمقُأ    

  هل سيتحرر؟! آه  ليونورا

  !آه ال    روكو

  !تكلّم  ليونورا

  !آه ال، ال، ال    روكو

   ـ أن نحرره؟نا ـ ماذا أقولعلي    

  علينا خالل ساعة    

  ال أحد يدري بما نفعل    

  !أن ندفنه معا    

  هل مات؟  ليونورا

  .ال، ليس بعد    روكو

  لتقتله، أهذا واجبك؟  ليونورا

  ال، يا عزيزي، ال تخف    روكو

  روكو للجريمة لم يستأجر    

  الحاكم نفسه سيقوم بالمهمة    
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  وكالنا نحفر له القبر    

  لنحفر ربما قبر زوج  ليونورا

  هذا الشر؟لل يأهناك مث    

  مح لي بتقديم الطعامسأنا لم ي    روكو

  إال بما يسد الرمق    

  خالص له هذا القبر    

  قاسية حياة السجان    

  عليك أن تساعدني    

   معي لحفر القبرتعال    

  سأتبعك،  ليونورا

  في الصهريج المتداعي    روكو

  هين حفر القبر    

  يصيبني الغثيان لهذا األمرصدقني،     

  ...وأنت ترتعش    

  أنا لم أعتد مثل هذا األمر  ليونورا

  رغبت أن أوفّر عليك المهمة    روكو

  كثير علي وحدي أن أنفّذ المهمة    

    سيدنا صارم، ليس لدي مفر  

  !يا لهذا الحزن العظيم! آه  ليونورا

  أظن، أنه يصرخ من األلم    روكو

  ي هنا، سأدخل وحدال، ابق    

  !أواه ال، أواه ال  ليونورا

  دعني أراه؛ أرى المسكين    

  !ولو هلكت لن أتردد    

  روكو، ليونورا

  !لندخل وال نتردد    
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  علينا أن نقوم بالعمل    

  

  :المشهد الحادي عشر

  روكو، ليونورا، جاكينو، مارزلينا

  أسرع، يا أبي، أسرع  مارزلينا

  ماذا هناك؟    روكو

  !ال تنتظر أكثر   جاكينو

  ماذا جرى اآلن؟    روكو

  بيزارو تبعني بوحشية  مارزلينا

  .إنه يهددك    

  اهدئي، اهدئي    روكو

  !هيا أسرع  ليونورا

  ني فقطيأخبر    روكو

  هل يعلم كل شيء؟    

  نعم، إنه يعلم كل شيء   جاكينو

  الضابط أخبره  مارزلينا

  ا سمحنا للسجناء بالخروجأنّ    

  ليعودوا جميعهم بسرعة    روكو

   من قبلرأينا غضبه  مارزلينا

  ونعرف جيدا كيف يغضب    

  قلبي مليء بالغضب  ليونورا

  ودمي المستاء يلتهب    

  قلبي هادئ، معي الحق    روكو

  !ليسخط الطاغية ويغضب    

  

  :المشهد الثاني عشر
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  .السابقون، بيزارو، وفيما بعد السجناء

  !أيها الشيخ الوقح   بيزارو

  بأي حق تسمح    

  للسجناء بالحرية؟    

  دم مأجورما أنت إال خا    

  !كيف تدعي السيادة ويصيبك الغرور    

  !آه، سيدي    روكو

  !تكلّم   بيزارو

  جاء الربيع دافئا    روكو

  وأشرقت الشمس     

   ما كنت أظنّهخطر إليكهل 

   وأنت شكور،يعفيني من ذنبي

  اليوم عيد ميالد سعادتك

  !ليخرج السجناء إلى النور

  احتفلنا به بهذه الطريقة

  الرجل في األسفل مات

  فدع اآلخرين يسيرون

  بمرح جيئة وذهابا

  !من اجله برهة يتحررون

  !أسرع واحفر له قبره   بيزارو

  أنا هنا سأرعى صارم النظام    

   السجناء لالعتقالوُأعيد    

  !فال تعد لمثل هذه الوقاحة والضالل    

  وداعا، أيتها الشمس الدافئة  السجناء

  سرعان ما علينا أن نغادرك    

  ماءلى كهوفنا الظلإ    
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  الليل يطل علينا    

  لن نرى بعد اليوم     

  الفجر الوضاء    

  كم كانوا سعداء يحيون الشمس  مارزلينا

  وكيف يعودون اآلن إلى البؤس    

  يتهامسون فيما بينهم    

  !لماذا حرام علينا البهجة واألنس    

  سمعتم الكلمة، ال تترددوا  ليونورا

  عودوا إلى سجونكم قبل أن ينقضي النهار    

  لقلق عليكم يرجف قلبيا    

  أليس هناك من عدل لألشرار؟    

  سمعتم الكلمة، ال تترددوا   جاكينو

  عودوا اآلن إلى سجونكم    

  يتهامسون فيما بينهم    

  .ستطيع سماع ما يدور بينهمأال     

  اآلن روكو، ال تتردد   بيزارو

  سأسرع في النزول    

  أصابتني البرداء    

    لفظاعة الواجب الملقى علي!  

  
 


