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  دلسـيا

  ولصأوبرا في أربعة ف

  جاليت وإد بلو .آد دينيري،  ل. م :تأليف

  1885 نوفمبر 30جول ماسينيه ـ أوبرا باريس : موسيقى

  

  :الشخصيات

  شيمين ابنة كونت جورماس    سوبرانو

  األميرة اإلسبانية ابنة الملك    سوبرانو

  رودريج    تنور

  دون دييغ  باص

  الملك  باريتون

  كونت جورماس  باص

  سنت جاك  باريتون

  السفير مور  باص أو باريتون

  دون آرباس  تنور

  دون الونزو  باص

سادة، سيدات البالط، مطارنة وقسس، رهبان، قواد         كورس

  .الجمهوروجنود، 

  رقص المالهي: في الفصل الثاني  رقص باليه

  رقص مغربي: في الفصل الثالث  
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   األولالفصل

  في برغس

  .)صالة كبيرة في قصر كونت دي جورماس(

  في العمق نافذة كبيرة مع شرفة تطّل على شارع منازل مزينة باألعالم، (

  .)أصوات أبواق من بعيد

  ستـار

  .)األبواق في الخارج، عن بعد(

  .)أصدقاء للكونت(  سادة

  !وا إلى النفير المرحإصغ  

  سيقوم الملك بتوكيلنا  

  .)إلى السادة(  دون آرياس

  !رشّح اليوم دون رودريغو لرتبة فارس  

  .)جانبا(  دون ألونزو

  !محاباته نادرة  

  .)فيما بينهم(  السادة

  !ر سنّا من أن يصبح فارساإصغرودريغو   

  .)داخال عندما كانوا ينطقون بآخر جملة(  كونت جورماس

  !ولكن دون دييج، يا سادة، كان محاربا شجاعا  

  بترشيح ابنهونال الشيخ مكافأته   

  .)موسيقى(  

  لو أن األمير كان عادال في مكافأة الشجاعة  دون آرياس

   أحقّ الجميع بالمكافأةسلكان سنيور دي جورما  

  ماذا تريد أن تقول؟  الكونت

  على الملك أن ينتخب ابنته  دون ألونزو

  قبل المساء لتكون ولية عهده  

  .)بضغط على الكونت(  السادة
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   حقّكمثل هذا الشرف كان من  

  !هذا االختيار كان يحقق كل أمنيات حياتي  الكونت

  .)، إلى والدهاة بحيويةداخل(  شيمين

  ما أجمل األعالم المرفرفة  

  حيث السماء الساطعة! والسيوف الالمعة  

  تجعلها كنار الهبة  

  !والمدينة في عيد صاخبة  

  واالسم الذي يتردد  

  .)بابتسامة(  الكونت

  ...االسم على األخص جميل  

  .)بقصد(  

  أليس كذلك؟  

  .)يتورد وجهها(  شيمين

  !أرى والدي يقرأ ما في خاطري! آه  

  نعم شيمين، رودريغو يستحقّ اختيارك،  الكونت

  ...أنا آمل أن يكون االبن كما عرفت والده  

  وابنتي، بكلمة، تستطيع أن تحبه وتُسر معه  

  !ابنتي تستطيع أن تحبه  

  .)منتظرة(  شيمين

  !لكالم على قلب طفلتكما أحلى هذا ا  

  دون آرياس،دون ألونزو والسادة

  !وا إلى الموسيقى المرحةإصغ  

  .الملك ينتظرنا في القصر  الكونت

  دون ألونزو مع أصوات الباص

  .ومجدك هناك ينتظرك  

  دون آرباس مع أصوات التنور
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  يا كونت دي جورماسمر ،  

  دون ألونزو مع أصوات الباص

  كونت دي جورماس  

  و، دون آرياس والسادةدون ألونز

  !حاكم األميرة  

  .)هءكونت دي جورماس يخرج مصطحبا أصدقا(  

  .)بنشوة(  شيمين

  أستطيع بحرية أن أحب! الحب! الحب  

  !أمام الجميع  

  !يا للوعد العزيز! آه  

  هناك قلبان  

  الخجل أو الغيرة يظهرانب  

  يخفيان حالوة الحنان  

  بالسعادة والنشوة ال يعترفان  

  هما صنوانفي مشاعر  

  حبهما كشمس ساطعة لو يعترفان  

  لكن بكبريائهما متباهيان  

  .)معبرة عن مشاعرها(  

  !أحبهما كالهما، آه، ليتهما يرتبطان  

بعض الغلمـان يتقـدمون األميـرة اإلسـبانية ثـم           (  

  .)ينسحبون؛ جانبا

  !األميرة اإلسبانية  

  .)إلى شيمين(  األميرة

  !يبدو عليك المرح، يا شيمين  

  من ال يكون مرحا في مثل هذا اليوم؟! آه  نشيمي

  .)في حزن(   األميرة
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  ربما كان أولئك... ولكن  

  الذين عظمتهم تكبلهم  

  ومصلحتهم تأسرهم  

  ال ينسون قط أن يولّوا عنهم  

  فارسا بسيطا  

  .)قلقة(  شيمبن

  ماذا تقولين، سيدتي؟  

  .)جانبا(  

  إنني أرتجف  

  .)ببساطة(  األميرة

  فّر إنساناالحب طاغية ال يو  

  .)متسرعة(  شيمين

  ؟رودريجهل تحبين   

  ضعي يدك على قلبي  األميرة

  وانظري كم يتسرع لذكر اسمه  

  !هذا المنتصر لو يعلم به  

  )جانبا، متأثّرة(  شيمين

  !سيدتي! ال تحبيه! ال تحبيه  

  اتركي الشك في قلبي  

  ال تحبيه، سيدتي  

  اتركي األمل في قلبي  

  ال تحبيه، سيدتي  

  بما لم يكن هناك أملر  

  ربما كان الشك عادال  

  !وا أسفاه  

  .)بدون صرامة(  
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  لقدري المتقلّب  

  .)بإصرار(  

  !ال تحبيه! الرحمة! آه  

  !ال تحبيه! رحمة بي! رحمة بي! آه  

  .)بلطف متماسكة(  األميرة

  حفظي بدون خوف يا شيمينا  

  الحلم الذي يسحرك  

  !وكوني سعيدة  

  !كوني حليمة بي  شيمين

  !لست ملكةت نأ...   يرةاألم

  ليس لي الحق الحب... أنا  

  احفظي الحلم الذي يسحرك  

  !أنت لست الملكة! كوني سعيدة  

  !آه! كوني سعيدة! اذهبي  

  ليس لدي الحق، ليس لدي الحق أن أحب!  

  كوني حليمة أيتها الملكة  شيمين

  !واسمحي لي بحق حبك  

  !كوني حليمة  

  !واتركي لي الحق أن أحبك  

  !آه  

  !اتركي لي الحق، حق حبك  

  !ذكر أنا ابنة منسأ! اذهبي  األميرة

  كبرياء أمراء كاستيلو  

  !ن يطفئوا أشواق قلبيأعليهم   

  رودريغو حبيبك  

  وسيكون زوجك  
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  .)بفرح(  شيمين 

  !زوجي... رودريج  

  !زوجك... األميرة  
 

  نهاية اللوحة األولى

  

  اللوحة الثانية

  .)رائيةرواق يصل القصر بأحد مداخل الكاتد(

  األجراس ترن ـ حركة . السماء صافية. في الوسط ترى أعمدة مدينة برغس(

  .)جماهيرية

  ليكن اسم السيد مباركا  الجمهور

  تصطحب القوة سيرتهل  

  المجد في سنت جاك األكبر  

  !للراعي الملك إلسبانيا  

  .)صوت أورج كبير في الكاتدرائية(  

  !سنت جاك األكبرلالمجد   الرهبان

  !سنت جاك األكبرلمجد ال  

  يا شعب برغس، المراكشيون غُلبوا  الملك

  وفي هذا اليوم  

   كنيستنانسترد للسيد  

  منتصرين عل خضوعنا  

  !يا شعب تخلّصنا من هزيمتنا  

السيدات يتبعن األميرة بأصـوات سـوبرانو، دون        (  

آرياس، دون ألونزو، السادة مـع أصـوات التنـور          

  .)لباصوالباص، والرهبان مع أصوات ا

  !ليتبارك اسم سيدنا  
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  المجد لراعي إسبانيا ملكنا  

  !نادّليتبارك اسم سي  

   هنافئكمأريد أن أكا  الملك

  سعيدا بشهادة عادلة  

  على شجاعة قديمة تمثّلها  

  

  شجاعة شابة  

  بشخص رودريغو  

  .)ينحني راكعا أمام الملك(  دون دييج

  !يا سيدي يا ملكي  

  ).يوقف حركة دون دييج(  الملك

  مكانك أمامي... اكليس هنكال يا كونت،   

  .)ويدخل رورديج(  

  .)بعاطفة حارة(  شيمين

  ...قلق لذيذ أحسه لرؤيتك  

  أيها القلق اللذيذ الذي أشعره! ال تخنني  

  !ال تخنني... لرؤيتك  

  .)جانبا ناظرة إلى شيمين(  األميرة

  !كم تبدو مستثارة  

  ...لقلبها الذي يقلقها! آه  

  !عند رؤيته! عند رؤيته  

  وصديق لدون دييج  دون دييج

  .)جانبا(  

  !كم نظرته متباهية  

  !إنه يتقدم نحونا! انظر  

  !إنه هو! يتقدم  
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  !إنه هو! كم نظرته متباهية  الملك

  !بأية هيئة متكبرة يتقدم نحونا  الكونت وصديق الكونت

  !إنه هو  

  !وما أحلى نظرته  

  .)رودريجإلى (  الملك

  ب شجاع، قلب مخلصانظر من أمامنا، قل  

  وأمام اإلله الذي ينظر إليك  

  !هيئ نفسك لهذا الشرف الملكي  

  .)ورودريجإلى (  الجميع

  ! نفسك لهذا الشرف الملكيهيئ  

  .)رودريجإلى (  الملك

  !اركع  

  .)رودريجلى ا(  الجميع

  !اركع  

  .)برصانة(  الملك

  !أقسم أن تكون فارسا صالحا  

  !أقسم على ذلك  رودريج

  لى حماية حقوقنا معناأقسم ع  الملك

  مخلصا هللا، مخلصا لملكك، الملك!أقسم على ذلك  رودريج

  أقسم على بقاء نذرك دائما نقيا  

  .)بحماس(  رودريج

  !أقسم على ذلك  

  استلم إذا هذا السيف  الملك

  كان خالل عشر معارك مضيئا  

  !صافيا مخلصا  

  !وليكن في يديك مجدا مجددا  
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  أمامي المثل  رودريج

  .)ى والده بحميةيشير إل(  

  !ولن أكون ضعيفا  

  .)نيةبقداسة دي(  الملك

  رعاية اهللا والقديس جاك  

  ترسم فارسا جديرا بلقبك  

  .)السيف في يده(  رودريج

  أيها السيف النبيل اللماع  

  نقي كنظرة طفل في الرضاع  

  في المعارك الحارس الشجاع  

  وحدك للشرف الرفيع منتصر مطاع  

  ك ذراعتبقى جانبي ال تُمد ل  

  في شقاق األخوة ذوي األطماع  

  ولكنك كاللهب تطير في البقاع  

  من أجل إسبانيا وحريتها  

  بين البالد واألصقاع  

  ال تُمد لك ذراع تبقى جانبه  الجميع

  خوة ذوي الطماع اإلفي شقاق  

  ولكن كاللهب تطير في البقاع  

  من أجل إسبانيا وحريتها بين األصقاع  

  بت األجنحة لككن لهبا ولتن  جرودري

  في كنيسة سنت جاك اختم نذرك  

  سأراك دوما سندي في قضية عادلة  

  حين أستدعيك، حين أنظر إليك  

  .)بنشوة صوفية(  

  هناك في األعالي، في الفضاء  
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  ...تمر رؤيا من السماء  

  ويبدو العالم كأنه قارب الغناء  

  .)ينظر إلى شيمين(  

  ويظهر ملك او امرأة  

  ى أيامهاتوحد أيامي إل  

  بكبريا نظراتها  

  بحالوة ابتسامتها  

  أبدا لن أقودها  

  إال في طرق المجد  

  !ترعاها وتباركها  

  .)جانبا(  شيمين

  موعظة حب، وعد أبدي، وعد نبيل  

  أرضى به، وال اجزع عني أن يميل  

  ملك أو امرأة  رودريج

  توحد أيامي إلى أيامها  

  اعأيها السيف النبيل اللم  

   في الرضاعتبقى كنظرة طفل  

  في المعارك الحارس الشجاع  

  وحدك للشرف الرفيع منتصر مطاع  

  أيها السيف النبيل  الجميع

  نقي كنظرة طفل في الرضاع  

  عوحدك للشرف الرفيع مطا  

   جانبه ال يمد لك ذراعتبقى  رودريجالجميع مع 

  خوة ذوي األطماعفي شقاق اإل  

   كاللهب تطير في البقاعولكن

  حريتهامن أجل إسبانيا و  
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  !بين البلدان واألصقاع  

  .)رودريجإلى (  الملك

  اذهب، أيها الفارس الصالح  

  لى كنيستناااذهب   

  مثلك بعمل شجاعمبارك كل من يقوم   

  المجد لسنت جاك األكبر  الجمهور والسادة

  !الملك الراعي إلسبانيا  

  المجد لسنت جاك األكبر  القسس

  الملك الراعي إلسبانيا  

  .)لملكإلى ا(  دون دييج

  يا ملكي، باركني انا اآلخر  

  .)إلى دون دييج(  الملك

  أنا لم أتنازل بعد عن مهمتي! كال  

  على أن أجد حاكما يرث سلطتي  

  ! في اعتقادي جدير بهذا الشرفومن  

  الكونت، صديق الكونت، صديق لدون دييج

  !هو، هو، هو  

  .)بعنف(  الكونت

  هل استحقّ مثل هذه اإلساءة؟! آه !سيدي  

  .)بتعالي(  ملكال

  سأهاجم حسب رغبتي من ينتمون إلي!  

الملك يدخل إلى القصر يتبعه أصدقاء دون ديـيج ـ   (  

فـي لحظـة   . الكونت ـ يبقى في مكانه مع أتباعـه  

الخروج دون دييج يعود أدراجـه مـادا يـده نحـو            

  .)الكونت

  ).إلى دون دييج(  الكونت
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  أنت ارتفعت رتبة، بفضل الملك  

  ! يستحقّها غيريإلى رتبة ما كان  

  .)بحب(  دون دييج

  : بآخريرمأ ،على الشرف الذي اوالني  

  ليس لديك سوى فتاة، وأنا لدي شاب  

  !لنصل في عقدة مقدسة منزلي إلى منزلك  

  .)بتهكّم(  الكونت

  إلى مثل هذا االرتفاع يتظاهر ولدك الوسيم؟  

  .)متماسكا(  دون دييج

  أنت أظهرت غضبا ال أفهمه  

  حترم السلطة المطلقة؟أال يجب أن ت  

  حين الملك يريد... ليس عليك أبدا أن تحاسب  

  هل تسمعون؟ ما هذا التجرؤ الغريب؟  السادة

  .)جانبا إل  أصدقائه(  الكونت

  ون؟هل تصغ  

  !هذا التجرؤ الغريب  الكونت

  .)فيما بينهم(  السادة

  هل تصغون؟  

  هل تصغون؟  الكونت، والسادة

  .)ضاحكين(  

  !آه! آه! آه! آه! آه! آه  

  .)إلى دون دييج(  الكونت

  تكلّم أفضل؛ الملكلن  

  !هذا الشرف لمن هو في سنّكأعطى   

  الملك حين يفعل هذا  دون دييج

  .)قلقا بعض الشيء(                          
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  ميزانه يكون الشجاعة  

  .)بعنف أكبر(  تالكون

  !ومثل هذا الشرف ال يستحقّه سوى ذراعي  

  .)بعيدا عنه(  دون دييج

  !ال يستحقّه... من ال يستطيع الحصول على شيء  

  أنا؟! ال يستحقّه  الكونت

  !أنت  دون دييج

  .)بأكثر ما يمكن من العنف(  الكونت

  أيها الشيخ العديم الحذر  

  وقاحتك ستُعاقب عليها  

  .)ع دون دييجيصف(  

  !آه  دون دييج

  .)يسحب سيفه(  

  !واشرب من دمي... خذ سيفي  

  !اعكلن أنتظره من ذر  الكونت

  !ارحمه! ارحمه  السادة

    ! اذهب  الكونت ودون دييج

  .)الكونت ينزع سالح دون دييج(  

  !خانتني شجاعتي... قوتي! آه  دون دييج

  .)دون دييج يقع مرهقا على مقعد(  

  .)إلى دون دييج، متهكّمين وهم يبتعدون(  السادة

  من فضلك، إلى مرؤوسك العظيم  

  !قص سيرتك، أيها السيد  

  فت في الساعة الحاسمةكيف توقّ  

  !حين غدوت حاكما  

  ! إليناإصغ  
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  .)إلى الكونت(  

  !ارحمه! ارحم ضعفه  

  .)يضحكون بازدراء(  

  !مهحار! آه! آه! آه! آه  

  !ارحمه! آه! آه! آه! آه  

  .)وحيدا، معزوال(  دون دييج

  يا للشيخوخة عدوتي... يا للغضب، يا لليأس  

  لماذا ال أكون في قبر ممجد  

  يلحق بي هذا العار؟قبل أن   

  !لنجمع جدينا العظيمين  

  .)معبرا متماسكا(  

  اآلن طالما أحيا، أو أنهار  

  هذه اإلساءة ستالحقني  

  بالندم وتأنيب الضمير  

  إن كنت في السماء أو القبر  

  مزدرى من األحياء   

  أو مرفوضا من األموات

  .)يرفع رأسه(  

  !رب من ابنيهماذا أقول؟ ا  

  !هال، ال، سأستدعي  

  !أن يأتي  

  !بدمي سأعطيه روحي  

  والسيف الذي لم تستطع ذراعي حمله  

  .)كئيبا(  

  !ليده لينتقم ويعاقبمه لسأس  
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 مشرق الوجه ـ دون ديـيج يقفـز    رودريجيظهر (  

  .)أمامه بقوة

  ، ألديك قلب؟رودريج  

  )بحمية(  رودريج

  الجميع عدا والدي اختبر قلبي  

  !أحب غضبك يا بني! آه  دون دييج

  .)بقلق(   ريجرود

  تكلّم  

  أحدهم أمام الجميع غاضبا  دون دييج

  ...صفعني على وجهي  

  .)متهيئا للهجوم(   رودريج

  ما اسمه؟! اسمه! يا والدي! آه  

   ذراعي الضعيفة،وهذه اإلساءة  دون دييج

  ما قدرت على االنتقام لي  

  .)تزداد حمى غضبه(  رودريج

  !اسمه! اسمه  

  !علي أن أعاقبه  

  !رف شجاعتهتع  دون دييج

  .)بحيوية(  رودريج

  سيعرف من أكون  

  !ال تتردد! اسمه  

  .)مغمغما(  دون دييج

  !إنه الكونت دي جورماس  

  .)بذعر(  رودريج

  !والد شيمين  

  .)مصعوقا(  
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  !والد شيمين  

  .)رودريجل(  دون دييج

  أال تصغي؟... إنه الذي صفعني  

  القدر وضع عليك عبئا قاسيا  

  ...اءة لي مميتةولكن مهما كان ألمك فاإلس  

  أال تسمع؟  

  !تكلّم  

  هم أمام الجميع في غضبهدأح  جدون ديي

  !على وجهي... صفعني  

  .)متحفّزا(   رودريج

  اسمه؟ اسمه؟! يا والدي! آه  

   ذراعي الضعيفة،هذه اإلساءة  دون دييج

  عجزت عن االنتقام  

  .)بحمية متزايدة(  رودريج

  !اسمه أخيرا! اسمه  

  !علي أن أعاقبه  

  !أنت تعرف شجاعته  يجدون دي

  .)بحيوية(   رودريج

  سيعرف من اكون  

  !ال تتردد يا أبي! اسمه  

  .)مغمغما(  دون دييج 

  !إنه الكونت دي جورماس  

  .)بذعر(  رودريج

  !والد شيمين  

  .)منهارا(  

  !والد شيمين  
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  .)رودريجل(  دون دييج

  أال تسمع؟... إنه هو الذي صفعني  

  القدر حملك عبئا قاسيا  

  ...هما كان ألمك فاإلساءة لي مميتةولكن م  

  أال تسمع؟  

  !بدونك شرفنا يضيع  

  دمي يتجمد في عروقي! آه  رودريج

  !لقد ضعت  

  أكان عليك أن تفرض علي؟! أيها القدر القاسي! آه  

  مميتة في أول تجربة لي؟تجربة   

  أال تصغي؟  دون دييج

  .من يدي! كل سعادتي ضاعت! وا أسفاه  رودريج

  .كل سعادتي ضاعت من يدي! وا أسفاه  

  إنه هو الذي صفعني  دون دييج

  ، تنصفنينوعليك يا بني أ  

  !وترد شرف أسرتنا لي  

  .)شيمين تخرج من الكنيسة(  

  !هي  رودريج

  .)تقف قرب العامود في العمق(  شيمين

  !موعظة حب، وعد أبدي نبيل  

  !عن حبي يميلأرضى به، ال أجزع   

  .)يشهق بالبكاء(  رودريج

   قلبي، مت يا حبي السماويمت يا  

  .)مالحظا ابنه بقلق(  دون دييج

  أنت ترتجف؟ أنت تضعف؟  

  .)شيمين تمر بهدوء من وراء العمدة(  
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  .)يستعيد نفسه(  رودريج

  من يستطيع الحياة مع العار! آه  

  ويبقى عزيزا؟  

  .)بعنف(  دون دييج

  اغسل العار  

  أو مت فتمحو العار  

  !سأنتقم لك! هيا يا أبي  رودريج

  ستـار


