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  الفصل الثاني

  :المشهد األول

  .)لنفسه(فلورستان 

  

    تالوة شعرية فردية11رقم

  

  ! ما هذه الظلمة! يا إلهي  فلورستان

  ! ما هذا السكون الرهيب

  !أعيش في صحراء، يحكمها موت قريب

  !ما أقسى ما نالني من محن

  !ال أشكو حكّامي وال الزمن

  قدري أن أتحدى الطغاة

  لحياةولو فقدت في سبيل هذا ا

  

  هجرتني السعادة في ربيع أيامي

  تجرأت على قول الحقيقة

  فكانت السالسل مغنمي

  تحملت أنواع العذاب

  حتى ال يكسر قلمي

  فانتهت حياتي بالخزي على يد المنتقم،

  ي لم أرضخ إلى صنمنعزائي الجميل أن

  !في قبري يشع مثال الشمم

   إلى جانبيا عطراأرى كيف مالك

ميني بحلو النغيعز  

  ليونورا، مالكي زوجتي،

  تقودني إلى الحرية، ملكوت السماء
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  !ألقيم هناك بين األنجم

  :المشهد الثاني

  فلورستان، روكو، ليونورا

  

    ميلودراما وقطعة موسيقية ثنائية  12رقم 

  ميلودراما

  

  ما أبرد هذا القبو في األسفل  ليونورا

  هذا طبيعي؛ ألنه عميق    روكو

  نجد المدخلظننت أننا لن   ليونورا

  !ها هو ذا    روكو

  يبدو بدون حراك  ليونورا

  .ربما كان ميتا    روكو

  أتظن ذلك؟  ليونورا

  .ال، ال، إنه نائم    روكو

  علينا أن نبدأ العمل في الحال    

  علينا أن ال نضيع الوقت    

  !مستحيل أن نرى وجهه  ليونورا

  !ن كان نفسهإليساعدني اهللا     

  هنا، تحت هذه الكومة    روكو

  وجد الصهريج الذي حدثتك عنهي    

  ليس علينا أن نحفر عميقا لنصل إلى الفتحة    

  أعطني الفأس وابق هنا،    

  إن صوتك يرتجف، هل أنت خائف؟    

  آه ال، أرتجف من البرد  ليونورا

  .أ عليه، حين نبدأ العمل وتدفتعتاد    روكو



    أوبرا فيدليو                                    ترجمة يسرى األيوبي 

 3

  

  أغنية ثنائّية    

  أسرع لنحفر القبر    روكو

   الحكمما يأتي لينفّذسرعان     

  ليس عليك أن تشكو مني  ليونورا

  يكفيك مني أنني أساعدك    

  ، ساعدني لنرفع الحجرتعال    روكو

  لنرفع الحجر! ساعدني! ما أثقله    

  ال تخش شيئا، سأساعدك  ليونورا

  بأفضل قدراتي، أعدك    

  جهدا أكبر    روكو

  اصبر! اصبر علي  ليونورا

  إنه يتحرك    روكو

  جهدا أكبر  ليونورا

  ! أشقّ هذا العملما    روكو

   لنحفر القبرأسرع    

  .سرعان ما يأتي لينفّذ الحكم    

  دعني ألتقط أنفاسي  ليونورا

  !وسرعان ما ننهي هذا العمل    

  لن تكون فريسته! وحقّ اإلله    

  ك السالسليلإسأحّل     

  .وأحررك، أيها المسكين، سأحررك    

   في عملك؟لماذا تتردد    روكو

  مليأبي، سأستمر في ع  ليونورا

  .فال تقلق    

  ، لنحفر هذا القبرأسرع    روكو
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  سرعان ما يأتي لينفّذ الحكم    

  ليس عليك أن تشكو مني  ليونورا

  حتى ألتقط أنفاسي    

    إنه مستيقظ. فال عمل يكون صعبا علي!  

   أنه مستيقظ؟أتقول    روكو

  .نعم، لقد أدار رأسه  ليونورا

  علي أن أكلّمه وحده    روكو

  ض الوقتحسنا أنك ارتحت بع    

  ارتحت؟ كيف أجد الراحة؟  فلورستان

  .لو أنني أستطيع فقط، أن أرى وجهه لحظة  ليونورا

  !نه هويا إلهي، إ    

  أخبرني، من هو حاكم هذا السجن؟  فلورستان

  حاكم السجن هو دون بيزارو    روكو

  أرسل شخصا إلى إشبيلية! بيزارو  فلورستان

  خبر ليونورا فلورستانابأسرع ما يكون و    

  .نني سجين هناأ    

  مستحيل، أدمر نفسي دون أن    روكو

  .أنجز هذا من أجلك    

  إن كان قدري أن تنتهي حياتي  فلورستان

  .ال تجعلني أموت من العطش    

  .أعطني فقط قطرة ماء    

  ك قطرة خمريلإأقدم     روكو

  !فيدليو. تركتها في جرتي    

  !ها هي ذي، ها هي ذي  ليونورا

  !يدليوكم أنت متوتّر يا ف    روكو

  من هو غير ذلك؟   ليونورا
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  ...أنت نفسك، سيد روكو    

  حقيقة، هذا صوته    روكو

  نعم، ينفذ إلى أعماق قلبي  ليونورا

  

    غناء ثالثي  13رقم  

  

  مكافأتك ستكون في عالم آخر  فلورستان

  يلإأرسلك اهللا     

  شكرا، لقد أنعشتني    

  وطيب الكالم منحتني    

  ال أستطيع أن أفيك جميلك    

  أنعشته بسرور    كورو

  ولكنه سرعان ما ينتهي ويغور    

  يخفق قلبي بجنون  ليونورا

  والفرح فيه يمور    

  ووخز في قلبي يغور    

  هذا الشاب أراه بعمق متأثّرا  فلورستان

  متعاطفا    

  يا إلهي اسكب في قلبه األمل    

  .عساه يعرف الحقيقة ذات يوم    

  الساعة العظيمة القلقة تقترب  ليونورا

  . الخالص أو الموتيلإ لتحمل    

  أتصرف كما يمليه علي الواجب    روكو

  أكره القسوة والعقاب    

  قطعة الخبز هذه  ليونورا

  حملتها معي إليه    
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  أريد ذلك، ولكن صدقني    روكو

  !هذه مغامرة عظيمة، افهمني    

  هذا الرجل المسكين بفرح أنعشته  ليونورا

  ال أستطيع ذلك، ال أستطيع ذلك    روكو

  سرعان ما ينتهي أجله  ليونورا

  !ليكن ذلك، نعم ليكن ذلك، أطعمه    روكو

  !ها هي قطعة الخبز أيها المسكين  ليونورا

  !كيلإه شكرا آ! كيلإشكرا ! كيلإآه شكرا   فلورستان

  ليكافئك اهللا على ما تفعل    

   أنت من عند اهللاُمرسل    

  أنعشتني! كيلإآه شكرا     

  جميل معروفك، ال أملك أن أفيه    

  ليمنحك اهللا الخالص  راليونو

  هذا أعظم مكافأة لي     

   معاناتكيطالما أثّرت ف    روكو

  لكنني لم يكن ُيسمح لي بمساعدتك    

  أنعشته بسرور، هذا المسكين    

  سينتهي أمره بعد حين    

  !آه، هذا أكثر مما أحتمل  ليونورا

  !ليس لدي ما به أكافئك  فلورستان

  نافيدليو، ابق ه. كل شيء قد تهيأ    روكو

  .سأعطي الحاكم اإلشارة    

  إلى أين يذهب؟ هل معنى ذلك أن أمري انتهى؟  فلورستان

  !ال تنس أن هناك عناية إلهية! أهدأ  ليونورا

  

  :المشهد الثالث
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  السابق، بيزارو

  

  هل كل شيء حاضر؟   بيزارو

  نعم، الصهريج قد فُتح    روكو

  حسنا، الصبي عليه أن يخرج   بيزارو

  .اذهب، فيدليو    روكو

  هل أفك األغالل عن السجين؟    

  كال، ولكن فكّه من الحجر   بيزارو

  .ليس لدينا وقت نضيعه    

  

    غناء رباعي  14رقم  

  

  سيموت، ولكن ليعلم قبل هذا   بيزارو

  من سيمزق قلبه    

  نقاب االنتقام األسودفي     

  الذي عليه تتمرد بيزارو    

  بيزارو من أنت بأمره مقيد    

  نتقامهعليك أن تخشى ا    

  !حين تواجه بمكره األسود    

  يواجهني مجرم  فلورستان

  ال يخشى أن يأثم    

  تذكّر مرة أخرى   بيزارو

  ماذا فعلت لي    

  لحظة واحدة    

  ...ويغور هذا النصل    

  !توقّف  ليونورا
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  !يا إلهي  فلورستان

  ماذا هناك؟    روكو

  اغرز النصل في صدري  ليونورا

  نا أقسمت على موتكفأ    

  .رملعقلك المج    

  !أيها المجنون   بيزارو

  !توقّف    روكو

  !عليه أن يعاقب   بيزارو

  !قتل زوجتهأ  ليونورا

  زوجتي؟  فلورستان

  !نعم، ترى أمامك ليونورا  ليونورا

  !ليونورا  فلورستان

  أنا زوجته، أقسمت أن أنقذه  ليونورا

  !وأقتلك بيدي    

  ! أبدا بمثل هذه الشجاعةعلم أسم   بيزارو

  !ف من الفرحقلبي سيتوقّ  فلورستان

  قلبي سيتوقّف من الخوف    روكو

  سأتحدى غضبه  ليونورا

  هل أخشى امرأة؟   بيزارو

  أقسمت على موتك  ليونورا

  تقاسمت معه الحياة   بيزارو

  واآلن تتقاسمين معه الموت    

  !كلمة أخرى، وتموت  ليونورا

  !قديرأيها اإلله ال! آه، لقد أنقذت    

  !قدير الأيها اإلله! ُأنقذت! آه  فلورستان

  !الجحيم والموت! الوزير! آه   بيزارو
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  !قديرما هذا؟ أيها اإلله ال! أوه    روكو

  

  :المشهد الرابع

  مثل السابق، جاكينو، جنود

  

  أيها األب روكو، الوزير قادم   جاكينو

  .حاشيته على أبواب القصر    

  نحن قادمون! المجد لإلله    روكو

  نعم في الحال نحن قادمون    

   الصطحاب الحاكمورجالنا سينزلون    

  ليونورا، فلورستان

  اعة االنتقام حانتس    

  وحياتنا ُأنقذت    

  حبنا واتحادنا وشجاعتنا    

  .ناتحررقد     

  اللعنة على الساعة المصيرية   بيزارو

    الخونة يضحكون علي  

  واليأس واالنتقام    

  حليفان لي في الخصام    

  يا للساعة الرهيبة    روكو

  ظاري؟يا إلهي، أي شيء في انت    

  لن أكون حليفا    

  للشرير يبغي عثاري    

  

  ليونورا وفلورستان: المشهد الخامس
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  ليونورا، ماذا فعلت من أجلي؟  فلورستان

  !ال شيء فلورستان  ليونورا

  

    غناء ثنائي15رقم  

  

  !ال حد لسعادتي  ليونورا

    وزوجي بين ذراعي!  

  !ال حد لسعادتي  فلورستان

    وليونورا بين ذراعي!  

  أي فرح ال يصدق   ثناناال

  !بعد كل األحزان    

  مرة ثانية أضمك إلى صدري  ليونورا

  !يا إلهي، ما أعظم رحمتك  فلورستان

  يا زوجتي ما أحلى أن أضمك بيم ذراعي   االثنان

  يا زوجي ما أحلى أن أضمك بين ذراعي    

  أنت هنا؟  فلورستان

  أنت هنا؟  ليونورا

  أيتها الغبطة السماوية  !فلورستان

  !ليونورا    

  !فلورستان  ليونورا

  سعادة عظمى تجمعنا   االثنان

  حب نقي يوحدنا    

  زوجتي ضميني بين ذراعيك    

  زوجي ضمني بين ذراعيك    

  !شكرا لإلله، لعظيم غبطتنا    
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  :المشهد السادس

  السجناء، دون فرناندو، بيزارو، مارزلينا وجاكينو

  

    نهاية16رقم 

  كورس السجناء والشعب

  ك هذا النهار، مباركة الساعةمبار    

  كم اشتقنا لهذا األمل    

  في اتحادنا ننال العدل    

  جاء ينقذنا    

  !ونحن على أبواب قبورنا    

  إرادة معالي الوزير    فرناند

  أرسلتني لكم بالبشرى    

  لقد أغلق ملفّ اتهامكم    

  وجرائم الظالم غدت ذكرى     

  حنوا كعبيد أمامينال ت    

  قضىزال عهد الطغاة وان    

  جئت إليكم كأخ ُييسر العسرا    

  ن افترىممبسرور يساعدكم، منقذا لكم     

  

  :المشهد السابع

  السابقون، روكو، ليونورا، فلورستان

  

  !حسنا يا سيدي، ساعد المسكين    روكو

  ماذا أرى؟   بيزارو

  هل أثّر فيك الكالم؟    روكو

  !ابتعدوا، ابتعدوا   بيزارو
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  !تكلّم! كال  فرناندو

  ل رحمتكك    روكو

  أعطها للزوجين    

  ...دون فلورستان    

  من ظننا أنه مات  فرناندو

  الرجل النبيل المحارب من أجل الحقيقة؟    

  لقد عانى األمرين في سجن الطغاة    روكو

   هل هو حي؟!صديقي! صديقي  فرناندو

  .باألصفاد والوجه الشاحب يواجهني    

  روكو، ليونورا

  .نعم، فلورستان، تراه أمامك    

  ...وليونورا    وكور

  ليونورا؟  فرناندو

  .أفضل الزوجات، من أجلها طلبت قدومك    روكو

    جاءت إلي...  

  ...اسمح لي بكلمتين   بيزارو

  قف هادئا  فرناندو

  ...تلقد جاء    

  هناك إلى بابي    روكو

  كون لييكخادم أراد أن     

   بإخالص من أجليعمل

  يتبنال ازوجفأردته     

   أسمع؟ماذا! يا إلهي  مارزلينا

  هذا السافل، في تلك الساعةأما     روكو

  كان يريد قتل فلورستان    

  !بدعمه   بيزارو
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  !بمساعدتنا    روكو

  وصولك وحده نهاه عن ذلك    

  ليعاقب الخبيث السافل  ورسالك

  مضطهد األبرياء    

  العدل يقتضي عقابه    

  وسيف االنتقام فوق رأسه    

  هكذا يعامل السفهاء    

  .)ُيقاد بيزارو بعيدا(    

  أنت يا من حفر القبر للرجل الشجاع  فرناندو

  حرره من أغالله واألوجاع    

  ال، بل أنت أيتها السيدة النبيلة    

  من لها الحق في تحريره،     

  !فال يكون بينكما وداع

  يا للحظة العصماء... سيدي! آه  ليونورا

  يا للسعادة القصوى بعد الشقاء  فلورستان

  !األرض كما في السماءعلى ! حكمك يا إلهي  فرناندو

  مارزلينا، روكو

  !أنت تمتحننا، لن تهجرنا وكنت لنا الفداء    

  يا للحظة العصماء.. سيدي! آه   الجميع

  !يا للسعادة القصوى بعد الشقاء    

  !على األرض كما في السماء! حكمك يا إلهي    

  !أنت تمتحننا، لن تهجرنا وكنت لنا الفداء    

   المخلصةمن له مثل هذه الزوجة  الكورس

  ليشاركنا الفرح والغناء    

  لها عاليا ُيرفع المجد والثناء    

  زوجها من الفناءصة انت مخلّمن ك    
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   زوجتي أنقذ حياتيخالصإ  نفلورستا

  فضيلتها جعلت الوغد في استخذاء    

  الحب وحده ما قاد خطواتي  ليونورا

  !الحب ال يخشى العواصف واألنواء    

  ة الوفيةمن له مثل هذه الزوج  فلورستان

  ليشاركنا الفرح والغناء    

  لها عاليا ُيرفع المجد والثناء    

  من كانت مخلّصة زوجها من الفناء    

  الحب وحده ما قاد خطواتي  ليونورا

  الحب ال يخشى العواصف واألنواء    

  بحب وفرح أشارك في الغناء    

    قلبي له الفداء! فلورستان عاد إلي!  

  لمخلصةمن له مثل هذه الزوجة ا  الكورس

  ليشاركنا الفرح والغناء    

  لها عاليا ُيرفع المجد والثناء    

  من كانت مخلّصة زوجها من الفناء    

  بحب وفرح أشارك في الغناء  ليونورا

  !فلورستان عاد إلي، قلبي له الفداء    

  لها عاليا ُيرفع المجد والثناء   الجميع

  !!!من كانت مخلّصة زوجها من الفناء    

  

 انتهـى


