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  الفصل األول

  الحب

 المتواضع، في الجهة األخرى، ميلرفي جهة مسكن . قرية جميلة: (المشهد األول

فجـر  . من بعد خالل األشجار أبراج قصر الكونت ولتـر        . كنيسة البلدة الصغيرة  

  .)لوا بعيد ميالد لويزانهار ربيعي مشرق عند األفق، القرويون مجتمعون ليحتف

  أفيقي، أفيقي يا ملكة قلوبنا  لورا والقرويات

  بسمة الشمس أطلّت من وراء الجبال  

  يبشر فجرها بنهار فائق الجمال  

  قادتنا إليك يا حلوة صداقتنا  

  حلو هذا النهار من نيسان  

  ولكنه ليس أجمل من وجهك  

   اللطيف وفوحه النقي الرياننسيمه  

  .يها هي ابنت  ميلر

  !يا صديقاتي العزيزات! آه  لويزا

  !لتسعدك السماء  القرويات

  سرعان ما نذهب إلى الكنيسة  لورا

  !لنصلّي أن تسعدك السماء  

  عاطفتك الرقيقة  ميلر

  أدمعت بالحنان عيني  

  فجر هذا اليوم مقدس لقلبي  

  ففيه السماء وهبتني لويزا، كل حبي  

  )لنفسها(  لويزا

  ...لم يأت بعد  

  !ن والدي ال يفرحنياالنفصال ع  

  يا ابنتي، يا حبيبتي، لقد استيقظ  ميلر

  ذلك اللهب الحميم في صدرك  
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  وأنا أتمنى لك  

  !أن من أحببته الحب العظيم يستحق حبك  

  فكارلو الذي جاء حديثا إلى القصر  

  غير معروف لنا  

  !ولهذا ينتابني الخوف والحذر  

  ال تخش يا والدي  لويزا

  إنه روح نبيلة  

  فخر الثيابترتدي أ  

  قلب غني بالفضيلة  

  ال تخشى منه، ال تهاب  

  من نظرة واحدة أحببته  

  كما أحبني  

  حين رأيته، عرف قلبي  

  خفقان الحب  

  وحين التقينا مرارا هنا  

  عرف أحدنا عن اآلخر أكثر  

  ناتوبأن السماء قد خلق  

  ليحب أحدنا اآلخر  

اقـات صـغيرة مـن      النساء أوال، ثم الرجال، يقـدمون ب      (  لورا والقرويات

  .)الزهور

  اقبلي، يا لويزا،  

  الهبة المتواضعة لصداقتنا  

  قلبي من أعماقي يشكركم  لويزا

  يا أصدقائي األوفياء،  

  .) شابا يقدم لها الزهورتلمح صيادا(  

  ..آه  
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  إلى من أحب  رودولفو

  )مرتجفا لنفسه(  ميلر

  !إنه هو  

  أيها الوالد الطيب  رودولفو

  عانقه،  لويزا

   كابن لهإنه يحبك  

  )يحيي القرويين(  رودولفو

  ...أصدقائي  

  )إلى لويزا(  

  هل أنت مسرورة؟  

  !قلبي تغمره السعادة  لويزا

  الحب يجعلك  لورا والقرويات

      !في أتم سعادة  

  !صحيح! في أتم سعادة  رودولفو لويزا،

  قلبي يعرف السعادة فقط قربك  

   ]ك بحبأحب  

  لكلماتال استطيع التعبير عنه با  

  ال تطفئه رجفة المماتو  

  اهللا قد جمع قلبينا  

  بعروة ُوثقى  

  أبدية الثبات  

  فقد الحياةنوحين على األرض   

   ]سيحب أحدنا اآلخر في السماوات  

  رف لم صوتا متشائماال أع[   ميلر

  يخاطب قلبي  

  الويل لي لو أنها  
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  ووقعت ضحية غا  

  يقرر مصيرها  

  لهارب ال تسمح   

  أن يتعذّب قلبها  

  ذا األلم القاسيمثل ه  

  !يفتح القبر لي ولها  

  قلب واحد، عاطفة واحدة[   لورا والقرويات

  تغمر قلبيهما  

  لم نر أبدا حبا  

   ]صادقا، لهفا كحبهما  

  .)يرن جرس الكنيسة(  

  األجراس ترن! هل تسمعون  الجميع

  .السماء تدعونا إليها  

 يدخلون بالتدريج إلى الكنيـسة، وهـم        ميلرالجميع ما عدا    (  

  .)غنّوني

  ) يدخل ُورم(  

  قفوا وأصغوا  ُورم

  !ُورم  ميلر

  أريد أن يصغي الجميع  ُورم

  غضب غيور يمأل قلبي  

  أحب ابنتك  

  ومنذ عام، طلبت يدها منك  

  ولم ترفض طلبي  

  واآلن وقد ابتسم الحظ لي  

  جديدلوشملني السيد ا  

  كما فعل القديم بكرمه  
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  تنقض وعدك  

  كيف تجرؤ على نكث عهدك؟  

  !توقّف! هآ  ميلر

  أنا وعدت بموافقة أبوية  

  !إذا أحبتك ابنتي  

  ألم تستطع أن تفرض عليها  ُورم

  رغبتي بالزواج بها  

  أليس لك سلطان عليها؟  

  ماذا تقول يا رجل؟  ميلر

  اختيار الزوج حق مقدس لها  

  إنه رباط أبدي ال يفصمه إال الموت  

  حرة ابنتي تماما في اختيارها  

  د ال أرغمهاأنا على زواج من أري  

  أنا لست طاغية، أنا أب لها  

  فمن يستطيع منا أن يتحكم في قلبها  

  إرادة األب هي إرادة اهللا في شأنها  

  بالمعروف، ال بالعنف يزوجها  

  أيها الشيخ الضعيف  ُورم

  حبك األعمى  

  سيكلفك غاليا  

  !غاليا جدا  

  .أوضح نفسك  ميلر

  الرجل المفضل عندها  ٌورم

  أظهر نفسه لك  

  قيقة زائفةبح  

  !أيمكن ما تقوله حقيقة  ميلر
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  كيف تعرف؟  

  أعرفه جيدا  ٌورم

  إنه ابن ولتر المتعجرف  

  ؟"ابنه"أتقول أنه ! يا للسماء  ميلر

  .ابن سيدك، وداعا  ُورم

  ولكن...   ميلر

  .سمعتني  ٌورم

  )يغادر(  

  !لقد حطّم قلبي  ميلر

  آه، إن شكوكي في محلّها  

  الغضب والحزن يغزوان صدري  

  ظ بأغلى ما لديسأحتف  

  !شرفي  

  وهبتني يا إلهي ابنة وحيدة  

  وأنا شاكر نعمتك  

  فاحفظ يا إلهي هبتك  

  !سالمة لوالدها  

  )يغادر(  

  .)غرفة متسعة في قصر الكونت ولتر، يدخل ولتر يتبعه ٌورم:المشهد الثاني

  مهما يكن ما حدثتني به  ولتر

  فهو يعني أنه فقد رشده  

  .لشبابسيدي، أنت أدرى بحمى ا  ُورم

   خالل دقائق ال أكثر قادمةالدوقة  ولتر

  فأخبره أنني أريد رؤياه   

   )ُورم يغادر(  

  كل شيء يبسم لي في هذي الحياة  
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  إال أنت يا ولدي ، تتحدى إرادتي  

  !يكلفنوال تدري كم سعادتك ت  

  ال أنالك اهللا إياها، أبدا  

  أعطي دمي، وحياتي  

  كي أراه سعيدا قويا  

   للجميلولكن قلبه الناكر  

  !يتحدى رغباتي، وأوامري  

  الحب األبوي ليس نبع جمال  

  لقلبي المليء بالحنان  

  إله غاضب جعله عقابا رهيبا  

  .وعذاب جحيم  

  )يدخل رودولفو(  

  ..والدي  رودولفو

  عانقني  ولتر 

  أحمل لك بشارة رائعة  

  ! سرعان ما تصبح عروسكفيديريكا  

  .آه، يا للسماء  رودولفو

  برتما معا في بيت واحدبما أنكما ك  ولتر

  ال أحد سواك يقدر قلبها  

  وحين طلبت يدها   

  السعادة غمرتها  

  وكشفت لي عن سر في قلبها  

  أنها حملت لك الحبب  

  ،هاو أبماقبل  

  .على الزواج من الدوق أرغمها  

   ]!لقد ضعت[   رودولفو
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  منذ أن قتل المحارب الشائب في المعركة،  ولتر

  غدا لقبه وثروته ملكها  

  وجاللة السيدة التي تجلس  

  على عرش ألمانيا صديقتها  

  ك منهاجوالبالط سُيفتح لك بزوا  

  ليست لدي رغبات طموحة  رودولفو

  !في قلبي، تعرف ذلك عني  

  يا عينحتى  !احذر  ولتر

  .ال تستشفان قلبك الضعيف  

  ...رودولف أريد أن اكشف لك  

  !!جاءت الدوقة! اصمت  

  !يا أبي! آه  رودولفو

  هب ونقابلها،لنذ  ولتر

  .واجبك أن تطلب للزواج يدها  

  ...!أنت تأمل ذلك... أنت تعتقد ذلك  رودولفو

  رغباتي قانون ُينفّذ... أطعني  ولتر

تدخل الدوقة مع حاشيتها، ووصيفتها، وغلمانها، وخـدمها،        (  

  .)ورماتها

  مثل بسمة الحظ السعيد  حاشية الدوقة

  مرت السيدة النبيلة من الباب الحديد 

  لها ليس فيه تعالجما  

  وعظمتها ليس فيها بهرج  

  النجمة المعتزلة الخجول  

  قدر لها أن تتألق وتجول  

  !أصدقائي! أبناء عمي  فيديريكا

  يا ابنة أخي، رودولفو يشتهي! أيتها السيدة النبيلة  ولتر
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  أن يكون له شرف الحديث معك  

  وأثناء ذلك سأذهب ألسارع  

  .التحضيرات للصيد  

  )دولفوبهدوء إلى رو(  

  !هل تسمعني  

  .) ورودولفوفيديريكايغادر الجميع ما عدا (  

  .]علي أن أضع ثقتي بقلبها الكريم[  رودولفو

  ...أيتها الدوقة  

  !تدعوني بالدوقة  فيديريكا

  ؛فيديريكاأنا   

  أنا ما زلت كما كنت لك فيديريكا  

  ،وإذا تغير قدري  

  فما زلت من الصاالت المتألّقة  

  بفخامة فارغة  

  .ن إلى المنزل الذي ُولدت فيهأح  

   حبي البريءحيثهناك   

  رتعش قلبي بأول اآلالما  

  .وأولى التنهدات  

  لقد شاركت في تلك األيام الخوالي  رودولفو

  معك عذاب الحب وسهر الليالي  

  واآلن أرتمي عند قدميك  

  ألكشف سر آالمي  

  ...في سنين  

  أرجوك انهض، رودولفو  فيديريكا

  جاتبدو لي مهتا  

  .ال فائدة من اإلنكار، وا أسفاه أنا  رودولفو
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  !آه، تكلم  فيديريكا

  أب قاس أجبرني  رودولفو

  ...أن أطلب العفو عن خطأ ليس خطئي  

  ماذا أسمع؟  افيديريك

  السماء لم تشأ  رودولفو

  أن تكون العروس الجميلة  

  ...الرائعة لي  

  ا بكآه، اشرح م  فيديريكا

  ...القدر قيدني إلى أخرى  رودولفو

   ]إلى أخرى؟[   فيديريكا

  !أطلب غفرانك  رودولفو

  أرجوك اغفري لشفتي  

  أن تنطق الكالم المرير  

  كيف أتبعك إلى المذبح  

  !واكذب، أكذب أمام اهللا  

    بينما أقدم لك قلبا مغمورا  

  !بحب أخرى  

  رمى قرب قدميكلتقطع يدي وتُ  

  قبل أن أفعل هذا بك  

  سلّح ذراعك، إن شئت  فيديريكا

  سيفك في صدريواغمد   

  لن أغفر لك حتى الممات  

  أيها القاسي المجنون  

  ما سمعته منك  

  ال تطلب الغفران  

  من قلب غاضب غيور  
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  ما فعلته ال يقبل الغفران  

  )ينفصالن(  

  

بوق بعيد ينادي في التالل والوديـان أن        . ميلرغرفة في غرفة    : (المشهد الثالث 

  .)هناك عملية صيد قائمة

  لت كالب الصيد الرماديةدعونا نف  الصيادون

  ونهمز األحصنة األصيلة  

  فيكون صيدنا مرحا مبهجا  

  )تذهب إلى النافذة(  لويزا

  لقد وعد... ال أراه  

  أن يترك الصيد ويأتي ها هنا  

  دعونا نحيط الغابات  الصيادون

  ونكمن للقنيصة  

  واثقين أن الفريسة  

  ال تستطيع اإلفالت  

  .) ويرتمي على المقعدميلريدخل (  

  !إنك منزعج! ماذا جرى! آه، أبي  لويزا

  مخاوفي لم تكن بدون أساس  ميلر

  !لقد خانوك  

  ...أنا؟ كيف ؟ أخبرني  لويزا

  !الرجل كذب بشأن مظهره ونسبه  ميلر

  !كارلو؟ ال يمكن أن يكون هذا صحيحا  لويزا

  ..ال تستطيع اإلفالت، الخ  الصيادون

   إنه ابن الكونت ولتر،  ميلر

  وكما أمره والده،  

  عليه أن يقوم بزواج فاخر  
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  ..ال يمكن ان تكون. هذه كذبة شريرة  لويزا

  جئت من القصر  ميلر

  والعروس حضرت  

  هل تريد أن تقتل ابنتك؟! صمتا  لويزا

  وهكذا بيتي يقتحمه غاو  ميلر

يسير بغضب جيئة وذهابا، ثم يشير إلى بذلة قديمة معلّقـة           (  

  .)على الحائط

  بحقّ هذه البزة عنوان الشرف  

  والتي كانت تغطّي صدري  

  !أقسم أنني سأنتقم  

  أبي  لويزا

  )ميلرواقفا عند عتبة الباب، يصغي إلى كالم (  رودولفو

  لويزا ال تخافي  

  الوعود التي أعطيتها ليست أكاذيب  

  وإذا كُشف النقاب وتغير اسمي  

  فإن قلبي كما هو لم يتغير  

  ماذا تعني؟  ميلر

  !وا أسفاه  ليزا

  .)ميلرد لويزا ويركع معها أمام رودولفو يمسك بي(  

  !أنا زوجك  رودولفو

  وليكن والدك واهللا  

  شاهدين على قسمي  

  أيها الشاب الطائش  ميلر

  ومن يحمينا من غضب الكونت؟  

  دمي يسري باردا في شراييني  لويزا

  وحدي أنا والسماء  رودولفو
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  نعرف سرا رهيبا  

  سرا كُشف لبصيرتي  

  يجعل الكونت يقع  

  ماميعلى ركبتيه أ  

  ... ما قادماولكن أحد  

  !والدي! إنه هو  

  )يدخل ولتر(  

  آه، لقد ضعت  لويزا

  !هو نفسه! إنه هو   ميلر

  !أنت، أنت يا والدي في هذا البيت  رودولفو

  لماذا جئت هاهنا؟  

  لماذا؟  ولتر

  أليست الخشية التي تتملكك  

  !تجعل األمر واضحا جدا  

  جئت مسلحا بحقي الشرعي  

  ئةألمنع مؤامرة خاط  

  ..ماذا؟  ، لويزاميلر

  لتكن تلك الكلمات الشريرة  رودولفو

  !دائما على شفتيك  

  الحب الذي يلهب قلبينا  

  !ال يستطيع إنسان أن ينتهكه  

  حب نقي، حب وضيع  ولتر

  من غاوية تُشترى بالمال  

  ميلر، لويزا، رودولفو

  !آه  

  )رودولفو يسحب سيفه(  
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  أنت أعطيتني الحياة  رودولفو

  !ي أرد لك هديتكأنن.. تذكّر  

  لقد أوقعت بي إهانة خطيرة  ميلر

    !أرتجف من غضبي! أنا جندي  

  !يا إلهي  لويزا

  دمي يفور في عروقي  ميلر

  هل تجرؤ؟  ولتر

  !أب ُمهان في شرفه يجرأ على كل شيء  ميلر

  !أيها المجنون، ستندم من جرأتك  ولتر

  !هيا إذن  

  .)ونجماعة من الرماة يدخلون، وخلفهم لورا والفالح(  

  !سيدي  الرماة

  !يا للسماء  لويزا

  ماذا جرى؟  لورا والفالحون

  كيف أمكنك يا أبي؟  رودولفو

  هو، ابنه؟  لورا والفالحون 

  !قف بعيدا، أيها المجنون  ولتر

  !اسمعني أوال  رودولفو 

  .!كالهما في السالسل.. لن أفعل  ولتر

  !آه  لورا والفالحون

  وحش  ميلر

  )تركع أمام ولتر(  لويزا

  ...ميكعلى قد  

  )يرفعها(  ميلر

  !ال تركعي أبدا  

  األحياء األبرياء  
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  ال يركعون أمام سيد جبار  

  بل يركعون للخالق القهار  

  الذي يعاقب الطغاة واألشرار  

  وليس أمام مظهر إنساني  

  !يحمل في حناياه وحشا ضاريا  

  ...نار الغضب هي هذي الدموع  رودولفو

  أذعن لحبي... أذعن  

  ليه أن يذعنإنه أنت من ع  ولتر

  أيها االبن العاق األعمى  

  ال تحاول أن تفصم الرابطة  رودولفو

  التي خلقها اهللا بيننا  

  رغباتي أوامري  ولتر

  ال تنتقض كالقدر  

  يا رب ألم تخلقني أنا األخرى  لويزا

  على صورتك؟  

  !لماذا هذا الرجل يمرغني بالوحل  

  ماذا؟ لماذا؟ل  

  أبتهل إليك أن تنقذني  

  ذا الظالم يملكنيوال تجعل ه  

  أو خذ أمانتك مني  

  !وأرحني  

  اركعي أمام اهللا وحده، الخ  ميلر

  أذعن، أذعن لحبي  رودولفو

  !يا والدي، أذعن لحبي  

  نقاب أسود يغشى عيني  

  والجحيم يمور في قلبي  
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  في لحظة أكون ابنك  

  !وفي لحظة تكون والدي  

  عليك أنت أن تذعن ولست أنا  ولتر

  أيها االبن العاق  

  ين قلبه وقلبيب  

  قام حب رخيص  

  ال السماء وال الجحيم  

  تنقذك من غضبي  

  بكاؤها استدر دموعنا  لورا، والقرويين

  !وحزنها كسر قلوبنا  

  علينا كلنا أن نطيعه  الرماة

  هو أبوه، وسيدنا  

  نفّذوا أوامري  ولتر

  )يقف أمام لويزا وسيفه مشرع(  رودولفو

  من يتقدم بحمق إلى األمام  

  سيفيسأطعنه ب  

  !أحمق مجنون  ولتر

  )يقبض على لويزا ويسلّمها للرماة(  

  !اآلن اطعنني  

  يا لغضبي لو جرت خطيبتي بالسالسل  رودولفو

  .أقسم سأتبعها للسجن  

  حسنا، اتبعها  ولتر

  قبل أن أرى هؤالء الجبناء يسوقونها  رودولفو

  !سأطعنها في قلبها  

  .)ُيبعد الرماة ويوجه سيفه إلى قلب لويزا(  

  ماذا تنتظر؟. اقتلها  ترول
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  !آه للغضب! يا للغضب  رودولفو

  حاولت كل شيء  

  لم يبق عندي إال وسيلة جهنمية  

  إن بقيت مستمرا في ظلمك  

  ال تتسامح مع ابنك  

  سأخبر جميع الناس  

  !كيف أصبحت الكونت ولتر  

  ...رودولفو! يا إلهي  ولتر

  ..ابق.. أصغ إلي  

  .أطلق سراحها، إنها حرة  

  ، قرويون، رماةميلرا، لويزا، لور

  !أحقّا ما جرى؟ أيتها السماء الرحيمة  

  


