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  يالفصل الثان

  :المشهد األول

  كالهما نائمان، ال يريان     نورما

  اليد التي تطعنهما في الظالم

   في قلبي، ال مركب خشناال ندم

  عليهما أن يموتا، وال يكونا للذل مرتهنا

  آالم هنا، وفي روما

  عبدين لزوجة األب، خيرا لهما كفنا

  !آه ال، أبدا

  عليهما أن يموتا، ال أستطيع االقتراب

  !أي عقاب! ي، أي خوفأن أقتل طفل

  فرحة حياتي، حين يبتسمان

  أحس غفران السماء بعين ملؤها الحنان

  هل اقتلهما؟ أي ذنب يحمالن؟

  طفال بوليون، بجريمتي يموتان؟

  ليموتا بجريمته أيضا خير من عيش أقنان

  !ياإنهما طفالي وحيد! آه ال

  تعالي أسرعي! أواه، كلوتيلدا

  

  :المشهد الثاني

  .)داتدخل كلوتيل(

  أحضري أدالجيزا إلي    نورما

  إنها قريبة من هنا، تبكي وتصلّي  كلوتيلدا

  !ُألصلح خطيئتي! اذهبي    نورما

  .ثم أموت    
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  :المشهد الثالث

  من يناديني، نورما؟  أدالجيزا

  !ما أشد شحوب وحزن وجهك    

  إنه شحوب الموت    نورما

  علي أن أعترف بعاري إليك    

  أطلب منك شيئا واحدا    

  ن كان حزني اليوم وحزني المقبلإ    

  يستحقّ رحمتك    

  أعد بكل شيء  أدالجيزا

  !أقسمي    نورما

  !ُأقسم  أدالجيزا

  قررت أن أنظّف. إذن اسمعيني    نورما

  هذه األرض من وجودي    

  :ال أستطيع أن آخذ الطفلين معي    

  .إنني أتركهما أمانة لديك    

  !أيتها السماء  أدالجيزا

  إلي؟    

   لى معسكر الرومانخذيهما إ    نورما

  .إليه من ال أجرؤ على ذكر اسمه    

  ماذا تطلبين مني؟  أدالجيزا

  ربما يكون    نورما

    زوجا أقّل قسوة منه علي.  

  .إنني أغفر له    

  !ال، أبدا! زوجا  أدالجيزا

  .من أجل طفليه، أرجوك    نورما

  آه، خذيهما معك،    
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  .أنقذيهما، احميهما    

  !أنا ال أملك المجد أو الشرف    

  .الذي يكون ألطفالك    

   إالّال أطلب شيئا لطفلي    

  هجرا للشقاء والعبوديةأن ال ُي    

  !..تذكري أنه من أجلك خانني ورماني    

  !نورما، آه نورما  أدالجيزا

  ستكونين دائما لي األم المحبة    

  .أبقي طفليك معك    

  فأنا ربما ال أترك هذي البالد    

  ...أنت أقسمت    نورما

   أنا أقسمتنعم  أدالجيزا

  كيلإولكن فقط لما يكون خيرا     

  سأذهب إلى معسكر الرومان    

  وأقض مضجعه بشكواك    

  أحرك عواطفه فال يستطيع السلوان    

  بلهجة كلها حنان    

  !ال تيئسي نورما    

  سيوقظ الحب الذي كان    

  في قلبه كما كان من زمان    

  وستحكم نورما فيه، منارة إلى شاطئ األمان    

  !وألف ال! ال آه! نا أرجوكأ    نورما

  ال تقاومي! نورما  أدالجيزا

  الحب ال يتعالى    

  !اذهبي، اذهبي! ن أسمعكال أريد أ    نورما

  !...ال، أبدا  أدالجيزا
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  أركع نورما أمامك    

  من أجل الطفلين العزيزين    

  لعل رحمتك بهما تؤثّر فيك    

  ...إن لم تشعري رحمة نحو نفسك    

  يآه، لماذا تضعفين    نورما

  بعذب مشاعرك؟    

  بالوهم، باآلمال    

  وأنا على شفا الموت    

  !خائبة اآلمال    

  !تراجعي، ال تستسلمي  أدالجيزا

  آه، اتركيني    نورما

  إنه يحبك وال يحبني    

  سيندم  أدالجيزا

  وأنت؟    نورما

  ال أشعر نحوه إال الصداقة  أدالجيزا

  !بعد أن كنت أحبه    

  ماذا تفعلين؟! يا ابنتي    نورما

  ُأعيد إليك ما كنت تملكين  جيزاأدال

  أو أخبئ نفسي    

  من عين اآللهة واإلنسان    

    نورما وأدالجيزا

  عانقيني! لقد انتصرت    

  وجدت صديقة تفديني    

  سأبقى معك باقي حياتي    

  األرض واسعة لتحمينا    

  من حب يشقينا    
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  معا بشجاعة نحارب القدر    

  لو شاء أن يفرقنا وعليه ننتصر    

   قلباناطالما كان    

  ...يخفقان بحب غامر    

  

  :المشهد الرابع

  .)محاربون غاليون(

  هل غادر؟  1كورس 

  ال يزال في المعسكر  2كورس 

  أغاني الحرب في الجو تنتشر    

  وقرقعة السالح    

  واألعالم ترفرف، فماذا تنتظر؟    

  لننتظر   الجميع

  التأخير قليال ال يفرق صفوفنا    

  وال يجعلنا ننحسر    

  نهيئ أنفسنافي صمت     

  ...الظفر... لتحقيق     

  

  :المشهد الخامس

  !أيها المحاربون  أوروفيزو

  وددت لو أحمل إليكم    

  أفضل األخبار    

  أراكم في حماسكم    

  واللهب الغاضب في صدوركم    

  ولكن إرادة اإلله    

  شاءت أمرا آخر أحمله إليكم    
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  هل القنصل الكريه! ماذا  الكورس

  لم يغادر الديار    

  ود إلى روما؟ويع    

  روماني أقسى وأشرس  أوروفيزو 

  سيخلف بوليون في الحكم    

  !هل تعلم نورما بهذا؟ ها تعلم  الكورس

  أال تزال تتحدث عن السالم    

  عبثا أهتدي  أوروفيزو

  .إلى أفكار نورما    

  ماذا نفعل اآلن؟  الكورس

  استسلموا للقدر  أوروفيزو

  تفرقوا دون أن تظهر     

  خطّتنا الفاشلة    

  علينا دائما أن نتظاهر؟  لكورسا

  به أشعر! قانون غاشم  أوروفيزو

  آه، أنا ُمحرج الصدر غيظا    

  بنير روما علينا    

  وأشتاق المعركة والظفر    

  لكن السماء تعاندنا    

  فليس لدينا إال الصبر    

  نعم التظاهر يخدمنا  الكورس

  !ولو أن الغضب ُيلهب الصدر    

  رلنجعل غضبنا يكمن في حذ  أوروفيزو

  ليظن الرومان أنه ندر    

  سيأتي اليوم الذي يتلظّى    

    بلهب شرس يستعر  
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  سنتظاهر، فالتظاهر يخدمنا  الكورس

  !ولو أن الغضب يلهب الصدر    

  

  :المشهد السادس

  نعم، أنا على يقين. إنه سيعود    نورما

  سيعود نادما يستكين. نعم أدالجيزا    

  سيرى قلبي له رهين    

  ، وشمس حبنا تستبينوتنقشع الغيوم بيننا    

  مثل يومنا األول، ويحيا الوتين    

  !كلوتيلدا    

  !كوني شجاعة! نورما  كلوتيلدا

  ماذا تقولين؟    نورما

  !وا أسفاه  كلوتيلدا

  !تكلّمي    نورما

  عبثا أدالجيزا تكلّمت  كلوتيلدا

  معه ومن أجلك انتحبت    

    لماذا وثقت بها؟    نورما

  اتركتني، وجعلت نفسها أجمل في حزنه    

  ذهبت إليه    

  !خانتني    

  .إنها عائدة إلى الهيكل  كلوتيلدا

  حزينة ملتاعة    

  تريد أن تقدم نذورها    

  وهو؟    نورما

  وهو أقسم أن ينتزعها  كلوتيلدا

  .من قلب الهيكل    
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  الخائن سادر في غوايته    نورما

  لكن االنتقام سيضرب ضربته    

  ودم الرومان    

  !سيجري كالماء عند الشطآن    

  

  :السابعالمشهد 

  !رنّة الناقوس تدوي  الكورس

  أوفستو والكورس

  نورما، ماذا جرى؟    

  لماذا درع إرمنستول يدوي    

  ماذا يعني هذا يا تُرى؟    

  إنها الحرب    نورما

  الموت والنهب    

  منذ ساعات قليلة  الكورس

  شفتاك أمرتنا بالسالم    

  واآلن يملؤني الغضب    نورما

  إلى المعركة، إلى الحمام    

  فعوا أصواتكم، أيها الشجعانار    

  بتراتيل المعركة، فليس لنا مع الرومان    

  سالم، أو أمان    

  !إلى المعركة! إلى المعركة   الجميع

  .في غابات الغال    

  أيها المحاربون الشجعان    

  ياندأكبر عددا من أشجار السن    

  لنهجم كقطيع من ذئاب جياع    

  !ونهزم الرومان في كل البقاع    



 أوبرا نورما                               ترجمة يسرى األيوبي   

 

  !لدما! الدم    

  فؤوس الغال ترتوي من دماء الرومان    

  

  بالذبح، باإلبادة، باالنتقام    

  بدأ إرادتنا تحقق األحالم تحين    

  كالقمح علينا أن نحصدهم بالمنجل    

  وستسقط فرق الرومان إلى الرغام    

  

  لنسرع بأجنحة الفخر والمخالب    

  لنشاهد النسر القوي صريعا    

  واإلله يبسم بشعاع شمسه    

  .رنا، ويكون رضاه ربيعالنص    

  أال تحققين لنا هذا الطقس يا نورما؟  أوروفيزو

  أال تخبرينا من يكون اليوم الضحية؟    

  الضحية الُمرتقب    نورما

  والمذبح المقدس ما قصر بالضحايا. سيأتي هنا    

  ولكن ما هذا الصخب؟    

  

  :المشهد الثامن

  هيكلنا قد انتُهك بروماني  كلوتيلدا

  ه في حرم عذارى الهيكلقُبض علي    

  روماني؟   الجميع

  من يكون؟    نورما

  ماذا لو كان هو؟    

  أحضروه هنا   الجميع
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  :المشهد التاسع

  .)لنفسها(    نورما

  ] !إنه هوٍٍ[    

  أوروفيزو والكورس

  !إنه بوليون    

  ]لقد انتقمت لنفسي[    نورما

  عين؟ من قادكلعدونا ال  أوروفيزو

  لتنتهك حرمة السكن المقدس    

  أال تخشى غضب إرمنسول؟     

  !اقتلني   بوليون

  !ولكن ال تسألني    

  أنا من سيضربك    نورما

  أخلوا لي السبيل    

  !من أرى؟ نورما   بوليون

  !نعم، نورما    نورما

  ضربيه بالخنجر المقدسإ   الجميع

  قمي إللهناإنت    

  نعم، سأضرب    نورما

  !آه    

  أنت ترتجفين   الجميع

  .]آه، ال أستطيع[    نورما

  ماذا هناك؟ لم تترددين؟  وروفيزوأ

  .]هل أشعر بالرأفة به؟[    نورما

  ضربيهإ  الكورس

  علي أن أسأله؟ إذا كان له شركاء    نورما

  أية كاهنة أغوت    
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  .هذا الكافر ألسوأ الجرائم    

  تركوني لحظةأ    

    أوروفيزو والكورس

  .]ما هي خطّتها؟[    

  .]إنني أرتجف[   بوليون

  

  :المشهد العاشر

  أخيرا أنت بين يدي    نورما

  .حد غيري يكسر أغاللكال أ    

  ولكن ال يجب عليك   بوليون

  سأفعل    نورما

  كيف تستطيعين؟   بوليون 

  أصغ إلي    نورما

  كيمن أجل إلهك، وطفل    

  عدني أن تُقسم    

  أنك ستتجنّب أدالجيزا إلى األبد    

  لن تأخذها من الهيكل    

  وسأهبك الحياة    

  ةوال أريد أن أراك ثاني    

  !عدني أن تُقسم    

  !أنا لست هكذا، جبان: كال   بوليون

  !أقسم، أقسم    نورما

  أموت أوال   بوليون

  أال تدري؟    نورما

  أن غضبي أشد لهبا من غضبك؟    

   في انتظاره ليضرباأن   بوليون
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   سأضربأال تدري بأنني بهذا الخنجر    نورما

  !...طفليك    

  ماذا تقولين؟! يا إلهي   بوليون

  رفعته فوق من ُأحب: نعم    نورما

  !يفنظر ماذا فعلت أ    

  !ضربألم أستطع أن     

  ولكن سرعان ما أفعل    

      وأقترف جريمة في الظل    

  وأنسى أنني أم وأنهما طفل

  أيتها القاسية، هل فقدت العقل؟   بوليون

  إن كنت تغرزين الخنجر فليكن في قلبي    

  .فأنا الرجل    

  !يكف    نورما

  ألمت وحدي   بوليون

  !ال    انورم

  بل جميع الرومان معك    

  سيحصدون ويبقى مجدي    

  !هذا جوابي لمن يخون عهدي    

  وأدالجيزا؟   بوليون

  ...بما أنها خانت نذورها    نورما

  نعم، أيتها المرأة القاسية؟   بوليون

  أدالجيزا ستُعاقب    نورما

  على إثمها بنار تلتهب    

  آه، اقتليني، اقتليني   بوليون

  ...لكن ارحميها    

  أخيرا تستعطفني؟    ورمان
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  سأضرب قلبك من خاللها    

  فترى بعينيك مآلها    

  ويفيض بك الحزن لموتها    

  !...وتشقى كشقائي بسببها    

  اكتفي بعقابي   بوليون

  أبكي عند قدميك    

  احرقيني بنار انتقامك    

  ولكنها صبية بريئة لم تقترف    

  !ذنبا في حقّك    

  اكتفي بعقابي    

  !..أمامكأو أقتل نفسي اآلن     

  سأضرب قلبك من خاللها    نورما

  فترى بعينيك مآلها    

  ويفيض بك الحزن لموتها    

  !...وتشقى كشقائي بسببها    

  اكتفي بعقابي أيتها القاسية   بوليون

  !أعطني الخنجر ألقتل نفسي أمامك    

  كيف تجرؤ؟    نورما

  قف بعيدا    

  !الخنجر، الخنجر   بوليون

  !هناك    نورما

  !تعالوا اآلنأيها الكُهان     

  

  :المشهد األخير

  ألسكن غضبكم    نورما

  أعلن عن ضحية جديدة    
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  كاهنة خانت نذرها المقدسة    

  .ووطنها وآلهة أجدادها    

   شيءأخبرينا كّل! يا للغضب! جريمة   الجميع

  !نعم؟ ولكن هيئوا المحرقة    نورما

  !أستعطفك نورما   بوليون

    ة أخرى، ارحميهامر!  

  من تكون؟   الجميع

  !اسمعوني    نورما

  .)لنفسها(    

  .]أنا المذنبة أتّهمها بخطيئتي؟[    

  تكلّمي، من تكون؟   الجميع

  !ال تخبريهم   بوليون

  !إنها أنا    نورما

  !أنت، نورما  الكورس

  نعم، أنا، ابنوا المحرقة    نورما

  .)متجمدين من الذعر(   الجميع

  .]قلبي أصابه الشلل[   بوليون

  !أنت؟ خائنة   الجميع

  ال تصدقوها   نبوليو

  .نورما ال تكذب    نورما

  أوروفيزو والكورس

  آه، يا للعار    

  القلب الذي خنته     نورما

  القلب الذي أضعته

  نظر في هذه الساعةأ

  أي قلب رميته
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  لتهرب ممن رعيته

  أيها الروماني القاسي

  أنا وإياك معا

  اإلله والقدر

  أرادا لنا الحياة معا

  والموت معا

  أقوى منك ومني

  ه القدرأراد

ليس لنا منها مفر  

  المحرقة نفسها لنا معا

  تسلبنا الحياة معا

  .وعلى األرض يبقى رمادنا معا

  تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا   بوليون

  لقد عرفتك    

  أيتها المرأة الرائعة    

  ك؟بلقأي قلب كان     

  القلب الذي خنته    نورما

  القلب الذي أضعته    

  نظر في هذه الساعةأ    

  تهأي قلب رمي    

  ندمي يزيد   بوليون

  وحبي يولد من جديد    

  أكثر جنونا، أكثر يأسا    

  !لنمت معا    

  ولتكن آخر كلماتي إليك    

  !أحبك    
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  وعند موتك    

  أطلب مغفرتك    

  !أحبك، وحبي لن يحيد    

  عودوا إلى نفسيكما   الجميع

  أكّدا لنا    

  األب المسن يستحلفكما    

  أن تقوال الحقيقة لنا    

  تما افتراءلعّل ما تكلم    

  اإلله الصارم يستمع بجفاء    

  صامتا ساخطا في استياء    

  إنها إشارة واضحة من السماء    

  !ال يريد لكما عقابا وهذا البالء    

  نورما، آه نورما، برري نفسك  الكورس

  !لماذا صامتة أنت، ال تبررين نفسك    

  وطفالي؟! يا للسماء    نورما

  !ءأي بال! يا للطفلين العزيزين   ونبولي

  !طفالنا    نورما

  !أي بالء   بوليون

  !نورما؟ ها أنت مذنبة؟ تكلّمي  الكورس

  !نعم    نورما

  متجاوزة رهبة الموت باالعتراف    

  أوروفيزو والكورس

  !خاطئة    

  أال تسمعوني؟    نورما

  !غادري  أوروفيزو

  !آه، اسمعوني    نورما



 أوبرا نورما                               ترجمة يسرى األيوبي   

 

  !أي حزن في قلبي  أوروفيزو

  .إنني أم    نورما

  !أم  أوروفيزو

  !دأإه    نورما

  كلوتيلدا عندها طفالي    

  ...أنقذهما... خذهما    

  !وخذها معهما    

  !أنقذهما من البرابرة    

  !واتركيني! ال، اذهبي اآلن  أوروفيزو

  رجاء أخير؟! آه، أبي    نورما

    ال تجعلهما ضحيتين  أوروفيزو

  بخطيئتي المميتة    

  آه، ال تقتلهما    

  في براءة الطفولة    

  تذكّر أنني من دمك    

  !رحم طفليإ    

  آه أبي، رحمتك    

  رحم طفليإ    

  آه أبي، رحمتك    

    أوروفيزو والكورس

  !قلبي حزين    

  الحب انتصر علي    نورما

  أوروفيزو والكورس

  !الحب انتصر عليك، نعم    

  .ارحمني، دموعي تخبرك    نورما

  !ال أطلب شيئا آخر    



 أوبرا نورما                               ترجمة يسرى األيوبي   

 

  بسعادة وسرور سأصعد إلى المحرقة    

  !تصلّيإنها ! إنها تبكي  الكورس

  !ولكن بال أمل    

  صالتها مرفوضة    

  والدموع من عينيها    

  واإلكليل المقدس حول جبينها    

  !بنقاب الموتنها يظالّ    

  !ال أطلب أكثر منكم   بوليون

  !أبي، آه يا أبي    نورما

  !كفاك، أيتها التعيسة  أوروفيزو

  لقد وعدتني؟    نورما

  .وعدتك، نعم  أوروفيزو

  !آه، أنت تغفر لي    نورما

  ...دموعك شاهدة على ذلك    

  !غادري، أيتها التعيسة  أوروفيزو

  !أبي؟ وداعا    نورما

  محرقتك، يا نورما، هي لي؟   بوليون

  هناك وراءها حب أبدي    

  أكثر نقاء، وقدسية    

  !يبدأ منها حبنا األبدي    

  انهمري أخيرا يا دموعي  أوروفيزو

  .هذا من حقي كوالد    

  حياإلى المحرقة اذهبا، وض  الكورس

  المذبح والهيكل طهرا    

  أنتما ملعونان إلى األبد    

  هل تعدني؟    نورما



 أوبرا نورما                               ترجمة يسرى األيوبي   

 

  نعم، أعدك  أوروفيزو

  !آه، أنت تغفر لي    نورما

  ...دموعك شاهدة على ذلك    

  !غادري، يا للتعيسة  أوروفيزو

  !أبي؟ وداعا    نورما

  محرقتك، يا نورما، هي لي   بوليون

  وراءها هناك حب أبدي    

  ةأكثر نقاء وقدسي    

  يبدأ منها حبنا إلى األبد    

  انهمري أخيرا يا دموعي  أوروفيزو

  هذا من حقي كوالد    

  إلى المحرقة اذهبا، وضحيا  الكورس 

  المذبح والهيكل طهرا    

  !... ملعونان أنتما إلى األبد    

  انتهـى


