
Gaetano Donizetti  Opera Lucia di Lammermoor Synopsis 

  دي المارموريا سلو

  :الفصل األول

  حدائق في قصر رافنسوود: المشهد األول

يخبر هنـري   .  قائد حرس القصر، مع أتباع آخرين يبحثون عن دخيل         نورمان،  

ولقد تأكّـد بـأن     . أنه يعتقد بأن الرجل هو إدجار وقد قدم إلى القصر لرؤية لوسيا           

  .ة ويصمم على قطع عالقته بهاهنري يؤكّد كراهيته لهذه العائل. الدخيل هو إدجار

  : المشهد الثاني

لوسيا تنتظر إدجار، تخبر وصيفتها أليس أنها رأت شبح فتاة قُتلت فـي نفـس                 

أليس تخبر لوسيا أن الشبح يظهـر محـذّرا        .  من قبل أحد أسالف رافنسوود     البقعة

يدخل إدجار ويخبرهـا أنـه ألسـباب        . صرف عن حبها إلدجار   نوأن عليها أن ت   

. يأمل بالصلح مع هنري ليتزوج لوسيا     . ة، مضطر لمغادرة فرنسا في الحال     سياسي

. تقول له لوسيا أن هذا األمر مستحيل، ويكتفيان بالقسم على الزواج وتبادل الخاتم            

  .إدجار يغادر

  

  :الفصل الثاني

  .شقّة لورد آشتون في قصر رافنسوود :المشهد األول

هنري قلق فيمـا إذا كانـت       .  على آرثر  تحضيرات للعرس الفخم الذي يقام للوسيا     

هن أن إدجار قد نسيها واتّخذ      ريريها رسالة مزورة تب   . لوسيا سترضخ لهذا الزواج   

يترك هنري المجال إلقناعها عن طريق مدربها ريموند، لترتد عـن  . حبيبة أخرى 

  .قسمها إلدجار لصالح العائلة وتتزوج بآرثر

  .صالة في القصر: المشهد الثاني

 هنري يفسر األمر أنه ولكن.  للزواج، فتتصرف لوسيا بطريقة غريبة     صل آرثر   ي

فـي هـذه    . آرثر يوقّع عقد الزواج، وتبعته لوسيا باشمئزاز      . تهادبسبب موت وال  

ريموند يمنع العراك، ولكنه يظهـر توقيـع        . اللحظة يدخل إدجار فجأة في الصالة     

. يلعنها، ويطلب منها أن ترد خاتمه كما يرد خاتمها إليها         . لوسيا على عقد الزواج   

  .القصريقذف بالخاتم إلى األرض، قبل أن يجبر على مغادرة 
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  :الفصل الثالث

  .وجار الذئب: المشهد األول

يخبره أن لوسيا تستمتع اآلن بالـسرير       . هنري يزور إدجار متحديا له في مبارزة      

كان عليهما أن يتقابال في مقبرة رافنـسوود        . إدجار يوافق على منازلته   . الزوجي

  .قريبا من وجار الذئب

  .صالة في قصر رافنسوود: المشهد الثاني

د يقطع حفل الزواج ويخبر الضيوف أن لوسـيا أصـابها الجنـون فقتلـت               ريمون

لوسيا تدخل وهي تغني متخيلة أنها مع إدجار، الذي سـرعان مـا             . عريسها آرثر 

يدخل هنري ويهدد لوسيا، ولكنه يلطّف لهجته معها        . تبلغ سعادتها في الزواج منه    

سرع فـي صـنع هـذه       ريموند يلوم نورمان للت   . لوسيا تنهار . بعد أن يرى حالها   

  .المأساة

  .مقبرة آل رافنسوود: المشهد الثالث

يعلم أن لوسيا تموت، ويأتي بعد ذلك ريموند        . إدجار يقرر أن يموت بسيف هنري     

  .إدجار يطعن نفسه بخنجر، آمال أن يتّحد مع لوسيا في السماء. ليخبره أنها ماتت

 *   *   *  


