
  الشاعر الجوال
   األولالفصل

  

  )المبارزة( :المشهد األول

  فيرااصالة في قصر ألي
   إلى شقة الكونت دي لونا  يقودفي جانب باب

 وجماعة من حاشية الكونت مضطجعين قرب الباب؛ فـي الخلـف جنـود              فراندو
  .واقفون للمراقبة

  ) تهويمةللحاشية التي تأخذ ( فراندو

   !استيقظوا، استيقظوا      

  علينا أن ننتظر عودة الكونت      

  كثيرا ما يصرف الليل بطوله      

  .تحت شرفة من يحب      

   أفاعي الغيرة الشرسة    الحاشية

  !تنهش قلبه      

  الشاعر الجوال، من فراندو

  من يرفع صوته في الغناء      

    ،ليال في الحديقة

  .يكون في خشية من منافس

  ،بينما ننتظر    الحاشية

  ،ونناوالنوم يغازل عي      

  نا قصة جارسياييسرد عل

  .أخيه الكونت

  الكونت الطيب دي لونا      فراندو

  عاش سعيدا،



  بنينأبا إل

  ،في الليل الممرضة المخلصة

  تنام قرب سرير األصغر

  وذات يوم عند الفجر

  فتحت عينيها

  ..ومن رأت قربها عند سرير الصغير؟      

  ..من يكون؟ ..خبرنا.. من؟    الحاشية

  ،أة خليعة، غجرية ساحرة عجوزامر     فراندو

  ،تحمل أدوات سحرها      

  تراقب الطفل      

  .بوجه شرس وعينين حمراوين      

  صاحت الممرضة في ذعر      

  لم يلبث أن جاء الخدم راكضين      

  صائحين مهددين، والساحرة الشريرة      

  .طاردين      

  ،غضب عادل هز القلوب  الحاشية والجنود

  مثار بجرأة العجوز اللعوب      

   تدعي بأنها كانت فقط تحاولاإنه     فراندو

   طالع الطفل في المستقبلأن تكشف      

  حمى خفيفة أخذت من يومها! إنها تكذب      

  .تنشب في صحة الطفل المسكين      

  ،شاحبا، مرهقا، مكسور الجناح      

  أخذ الطفل يرتعد في الليل ويبكي في الصباح      

  !لقد سحر الطفل      

  ) مذعورونالحاشية والجنود(

  !اقتفوا أثر الساحرة      



  .حرقوها على الخازوقاقبضوا عليها وا      

  تركت وراءها ابنة ملعونة      

  أداة النتقامها الشنيع      

   .اقترفت جريمة نكراء      

      الطفل اختفى، ومكانه نار تعس  

  .وفي داخلها عظام طفل      

      نصف محروقة ال تزال تعس!  

  !ة الساحرة الشمطاءيا للشرير  الحاشية والجنود

  نحن نلتهب غضبا وذعرا      

  ..وماذا عن األب؟      

  ،عاش بضعة أيام حزينة     فراندو

  مفطور القلب، لكن تنبؤا غامضا      

  .أخبره      

  أن طفله لم يمت، ورجا وهو      

  على فراش الموت أن يحلف الكونت له      

  !ولكن كل شيء كان عبثا. أن يستمر في البحث      

  .. يعرف شيء بعد؟ألم     الجنود

  ..عن الفتاة ابنة العرافة؟      

  .ال شيء     فراندو

  آه لو أنني فقط أجدها      

  !يوما ما      

  ..هل ترغب أن تعرفها؟    الحاشية

  إن حسبنا السنوات     فراندو

  .نعم أرغب.. التي مضت      

  جل بهاقد تكون قد ع     الجنود

  لتلحق بوالدتها      



  .في الجحيم      

  بعض الناس يقولون..  الجحيم؟في     فراندو

  روح األم الشريرة ال يزال باق      

  هنا على األرض وأثناء الليل      

  .ظهر نفسها بمختلف األشكالتُ      

  )مذعورون( الحاشية والجنود

  !هذا صحيح! هذا صحيح      

  البعض يراها فوق السقوف     الجنود

  !جاثمة كالبوم أو الغراب      

  ،ما هو أكثر، أو كغدافوأحيانا     الحاشية

  .كفرخ البومة تنطلق كالسهم عند الفجر      

  واحد من خدم الكونت مات ذعرا     فراندو

  !حين الغجرية ضربت جبهته      

  )الجميع ينكمشون في خوف متطير(

  !هل مات! آه  الجنود والحاشية

  مات خوفا     فراندو

  ،جاءته في شكل بوم      

  في صمت الصالة الفارغة      

  !البوم  الجنود والحاشية

  حدقت فيه بعينين الهبتين     فراندو

  تلعن الهواء بصيحتها الشبحية      

  !حدقت فيه   الجنود والحاشية

  كان تماما في منتصف الليل     فراندو

  )فجأة جرس الباب يدقّ معلنا منتصف الليل بدقات رتيبة(

  !آه، اللعنة للساحرة الجهنّمية  ،الحاشية،والجنودفراندو

  ) من الباب، والجنود يركضون إلى مواقعهمالحاشية تنسحب(



  حدائق القصر: المشهد الثاني 

 ينقبالليل تقدم في ضباب كثيف      .  درج رخامي يقود إلى شقق القصر      إلى اليمين، (

  )القمر

  )ليونورا وأرنيز(

  ..الوقت تأخر، تعالي.. ماذا يمسكك؟      إينيز

  السيدة الملكية سألت عنك      

  ..؟لقد سمعتها، ألم تفعلي      

  ليلة أخرى     ليونورا

  !دون أن أراه      

  ينشب فيك لهب خطير       اينيز

  فمنذ متى كانت الشعلة      

  ..األولى التي أججتك؟      

  ،في مباراة الفرسان    ليونورا

  ،جاء اسمه في القائمة      

  ظهر بخوذة وبزة سوداء      

  ،ودرع بدون شعار مرسوم      

  كان فارسا غير معروف      

  . نصيبهاتشريف كانلكن النصر وال      

  ،وضع إكليل النصر على جبهته      

  ولكن منذ نشبت الحرب األهلية      

  .لم أعد أراه ثانية      

  ،كان صورة في حلم باهر      

  .مرت في خيالي      

  ..سنوات مضت، وثم      

  ..ماذا جرى؟      اينيز

  .اسمعيني    ليونورا



  ،الليل كان هادئا      

  .والسماء مضيئة      

  والقمر الفضي      

  يسطع بوجهه الفرح      

  وفجأة انبثق في صمت      

  الليل صوت شجي جميل      

    .للعود      

  ومنشد يغني أغنية حزينة      

  صوت رجل يصلي بخشوع      

  ..ويذكر اهللا، ثم يذكر اسمي      

  !نعم اسمي      

  ركضت إلى الشرفة      

  !كان هو، كان هو      

  ثم انتابتني نوبة فرح      

  !مثلما المالئكة وحدها تشعر      

  الغبطة اجتاحت قلبي وعيني      

  ،بالنشوة      

  !واألرض غدت جنة لي      

  كل ما أخبرتني إياه      اينيز

  ..أخشى. يقلق قلبي      

  !عبثا    ليونورا

  الرجل الغامض أيقظ في       اينيز 

  . إحساسا غريبا محرماكنفس      

  ..حاولي أن تنسيه      

  !..كفى.. ماذا تقولين؟    ليونورا

  صيحة صديقةأصغي إلى ن      اينيز



  !أصغي      

  لهذه الكلمة! آه! أن أنساه    ليونورا

  التي لفظتها       

  ال تفهمهاروحي       

  قلبي سكر بحب ال يستطيع      

  الكالم التعبير عنه      

   وحدي أفهمه!حتى أنا      

  الذي أغبط قلبي      

  قدري لن يتفتّح إالّ      

  أن أكون معه      

  أعيش ألجله      

  !وأموت من أجله      

  امرأة تحب هذا الحب       اينيز

  لن تندم أبدا      

  آه نعم، وأموت من أجله    ليونورا

  ) تصعدان الدرج إلى القصر(

  

  :المشهد الثالث

  )يدخل الكونت(

  !كل شيء هادئ     الكونت

  ال بد أن السيدة الملكية نائمة اآلن،      

  ولكن وصيفتها ال تزال مستيقظة      

  .. آه يا ليونورا ، هل أنت يقظى؟      

  عرف ذلك من اختالج نور المصباحأ      

  حين يأخذ باالنطفاء من شرفتك      

  !آه، نار الحب تلتهب في كل شريان      



  ..علي أن أراك، وعليك أن تريني       

  جئت اآلن إليك      

  !إنها لحظتنا الهانئة      

  ) حين يذهب نحو الدرجات يسمع رنين العود فيتوقّف(

  !ن الغضبإنني أرتجف م! إنّه الشاعر الجوال      

  )من بعيد( مانريكو

  !وحده يحيا على األرض      

  مهزوم في الحرب      

  ال يملك إال قلبه المحب      

  ...أمل الشاعر الجوال      

  !آه لهذه الكلمات     الكونت

  يا للغيرة التي أشعر      

  .أنا لست مخطئا      

  .إنّها آتية اآلن      

  )الكونت يلف نفسه بالوشاح(

  )رج نحو الكونتتركض نازلة الد( ليونورا

  !يا روحي      

  ..ماذا أفعل؟     الكونت

  جئت متأخرا الليلة     ليونورا

  خفقان قلبي ينبئني      

  عن اللحظات التي مرت      

  وأخيرا يقودك الحب العظيم      

  ..إلى أحضاني      

  ) يتقدم( مانريكو

  !يا عديمة اإلخالص      

  ) الخوذة القمر يبرز من بين الضباب، يظهر شخصا يخفي وجهه برفّ(



  !ذلك الصوت    ليونورا 

  ) تتعرف على الرجلين وتلقي بنفسها عند قدمي مانريكو(

  ! آه، من الظالم      

   رهيباأاقترفت خط      

  ) بتوتّر كبير نحو مانريكو(

  ظننته أنت من أحادثه      

  وأنت وحدك روحي      

  تنادي وترغب       

  أحبك، أقسم على ذلك، أحبك      

  !بحب عظيم أبدي      

  .. ؟تجرئينهل       كالمل

  ) ينهض ليونورا( مانريكو

  !آه، ما عدت راغبا فيك أبدا      

  !إنني أحترق بالغضب     الكونت

  !أحبك    ليونورا

  آه، ما عدت راغبا فيك أبدا    مانريكو

  !إذا لم تكن جبانا، قل من أنت     الكونت

  يا لألسف     ليونورا

  ..ما اسمك؟     الكونت

  )يرفع رفّ الخوذة( مانريكو

   إذنياعرف      

  !أنا مانريكو      

  ..ماذا؟! أنت     الكونت

  المجنون، األحمق      

  تابع أرجيل      

  المحكوم بالموت      



  تجرأ أن تأتي       

  ..إلى هذه البوابات الملكية؟      

  تعال.. ماذا تنتظر؟    مانريكو

  ناد حرسك      

  ارم منافسك      

  !على السيوف القاتلة      

  ساعتك األخيرة     الكونت

  دنت      

  !أيها المجنون! تعال      

  !أيها الكونت    ليونورا

  يجب أن تموت     الكونت

  بيدي      

  !ضحية غضبي      

  !توقفا! آه يا للسماء    ليونورا

  !اتبعيني     الملك 

  !لنذهب    مانريكو

  . ماذا أفعل؟    ليونورا

  !اتبعيني    الكونت 

  !لنذهب    مانريكو

  ! صرخة مني تفقدني إياّه    ليونورا

  ) إلى الكونت(

  ! أصغ إلي      

  !ال     الكونت

  نار الغيرة والحب المثار      

  يلتهبان في قلبي      

  ) إلى مانريكو(



  دمك، أيها التعس      

  ليس كافيا ليطفئ ناري      

  )إلى ليونورا(

  ينهحبت كهل أخبرته أن      

  لن يعيش أبدا       

  الكلمة التي نطقت بها      

  ستحكم عليه بالموت      

   للحظة فقط    ليونورا

  غضبك وتعود إلى عقلكيهدأ       

  أنا، أنا وحدي، نبع هذا       

  اللهب       

  إن كان غضبك يريد معاقبة الخاطئ      

  الذي أساء إليك      

  اضرب نصلك في هذا القلب      

  !الذي لن، وال يستطيع أن يحبك      

  غضبه المتبجح فارغ    مانريكو

  سيسقط مجندال في سيفي      

  ألن من يلهمه حبك      

  !ل حبك، ال يقاومسيكون، من خال      

  )إلى الكونت(

  مصيرك اآلن قد تقرر       

  !وساعتك األخيرة دنت      

  قلبها وحياتها

  هدايا حفظها القدر لي       

  !أيتها المرأة الحمقاء     الكونت

  تجرأت على إخباره      



  آه أيتها المرأة الحمقاء" أني أحبك"      

  دمك أيها التعس      

  يكاد ال يكفي       

  !وناري ليطفئ غضبي      

  تجرأت لتخبريه      

  !أني أحبك

  لن يعيش بعدها أبدا       

  إن كان غضبك يريد معاقبة الخاطئ الخ    ليونورا

  ..مصيرك اآلن قد تقرر الخ    مانريكو

  نار الغيرة والحب المثار     الكونت

  !يلتهبان في قلبي      

  الكلمة التي نطقتها      

  ستحكم عليه بالموت

  )المشرعينالمتنافسان يندفعان بسيفهما (
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