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  نورما

  البستان المقدس للدرود: الفصل األول

ى البستان المقدس ليطلب من اآللهة أن       ألعظم أروفستو يأتي مع الدرود إل     الكاهن ا 

  .تثير الشعب للحرب وتساعدهم لينفّذوا قرارهم في طرد الرومان

ـ           ما كادوا يذهبون    ه حتى جاء الوالي الروماني بوليون ويسر إلى القائد فالفيوس أن

عد يحب نورما بالرغم أنها حنثت بيمينها على الطهارة في الهيكـل، وأنجبـت      لم ي 

  .منه صبيين، لقد رأى أدالجيزا وُأغرم بها

    ى الهيكل، يختفـي  س البرونزي الذي يدعو الدرود إل حين يسمع قرع الصحن المقد

، الكهان والكهنة يقتربون من مذبح نورما، الكاهنة العليا، وابنة أروفستو         . الرومان

ال أحد منهم يشك بعالقتها مع العدو الروماني القنصل         . التي تصعد درجات المذبح   

بوليون ولكنها كانت تحب الرجل الذي خانها وتعلّق بـأخرى ولهـذا تحـاول أن               

تتجنّب الخطر الذي يهدده، لو أن الدرود الغاليين ثاروا ضد الرومان، بتنبؤهـا أن              

.  اآللهة لم تأذن بعد للغاليين أن يحاربوهاروما ستسقط بضعفها وفسادها، وتعلن أن

كاهنـة  . لعودة القائد الزعيم الروماني الذي تركها     " لآللهة العذراء "وأخذت تصلّي   

إنها أدالجيزا التي وقعت هي األخرى فـي حـب          . أخرى تركع في صالة عميقة    

  .بوليون
 

لقتـل  الكاهنة غارقة في حزن عميـق يـدفعها         . يتغير المشهد لنرى مسكن نورما    

بالرغم أنها ال تعلم بعد      هي وطفليها،    فهي تعلم أن بوليون يخطط لهجرها     . ولديها

وتعتـرف أنهـا    . أدالجيزا تأتي إليها وتكشف أغوارهـا لرئيـستها       . تهامن غريم 

نورمـا  . أصبحت غير مخلصة إليمانها بسبب هذا الحب، حب روماني عدو بلدها          

ن تغفر ألدالجيزا وتحررها، حين يظهر    وهي تفكّر في أنها حنثت بإيمانها، تحاول أ       

وتعلم أنه هو من يحب أدالجيزا ولكنها لم تستجب له حين دعاها للهـرب              . بوليون

  .نورما كانت تحب أدالجيزا كابنتها وتربأ بها أن تفر مع خائن للكاهنة نفسها. معه
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  :الفصل الثاني

. يعود إليها حافز قتلهمـا    .  وهي جالسة قرب مهد طفليها     نورما تُصاب بيأس قاتل   

إنها ستتخلّى  . ولكن األمومة تنتصر على نوازع نفسها وحبها الذي لم يكافأ بالمثل          

وتطلب من أدالجيزا أن تصبح زوجة سعيدة لبوليون، إن وعـدت أن            . عن حبيبها 

تذهب إلى بوليـون    . أدالجيزا ال ترغب أن تخون نورما     . تأخذ دور والدة لطفليها   

  . نحو نورمالتذكره بواجبه
 

لنجد المنطقة الغابية للهيكل حيـث تجمـع المحـاربون        . يتغير المشهد مرة أخرى   

نورما تنتظر نتيجة سفر أدالجيزا إلى بوليون، ثم تعلم أنها فـشلت فـي              . الغاليون

غضب نورمـا   . مهمتها، وأنها عادت إلى الهيكل المقدس لتنفق فيه حياتها كراهبة         

ى عون إل مزي فيجتمع المحاربون، ويست   ات الدرع البرون  تضرب ثالث مر  . يعميها

 الحماسـية   ولكن مع أغنية المحاربين   ! الحرب ضد الرومان  : رسالتها بفرح غامر  

. ألن رومانيا قد اخترق قدسية الهيكل   . كانت تمتزج أصوات ثورة في داخل الهيكل      

مـن يـدنّس    كانت عقوبة   . إنه بوليون الذي جاء ليحمل أدالجيزا معه      . يقبض عليه 

ولكن نورما، يدفعها حبها إلى الرحمة به، فهي ال تزال تأمـل            . الهيكل هي الموت  

عذراء حنثت  "أن تسترد حبيبها عديم الذمة، تضيف ضحية جديدة للغاليين الحانقين           

  " بإيمان كهنوتها

كانوا يصيحون ولدهشتهم تذكر اسمها، وتعترف أمام       !" تكلّمي وأعلني عن اسمها   "

. وقـد محرقـة   تُ. طلب منه أن يحمي صغيريها البريئين     تُو. والجميع بإثمها ها  دوال

وليون يتّقد حبه لها لمرآه عظمة روحها، ينضم        بف. فترتقيها، ولكنها ليست وحدها     

  .إليها في مصيرها، مكفّرا عن ذنبه في حقّها أمام اهللا

 *   *   *  


