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  الفصل األول

  مقّدمة موسيقّية 

صالة فخمة في قصر الدوق؛ في المؤخّرة أبواب مفتوحة علـى           : ( المشهد األول 

صاالت مضاءة بشكل متألّق؛ جمهور من الفرسان والـسّيدات بأناقـة عظيمـة             

موسيقى من  . فل في أوجه  الح. غلمان يمّرون جيئة وذهابا   . يدخلون إلى الصاالت  

  .)بعيد

  .)الدوق وبورسا يدخالن من باب في المؤخّرة(

  

  قررت اليوم أن أصل إلى منصب سام  الدوق

  مع الجميلة البرجوازية المجهولة  

  أهي الشابة الصغيرة التي التقيتها في الكنيسة؟  بورسا

  في جميع األعياد، منذ ثالثة أشهر  الدوق

  أين تسكن؟  بورسا

  ارع بعيدفي ش  الدوق

  في كل ليلة رجل يلتقيها سرا  

  وهل تعلم من هو العاشق؟  بورسا

  كال ال تعرف  الدوق

  .)مجموعة من السيدات والفرسان يقطعون الصالة(  

  .)بهدوء(  بورسا 

  كثير من الجميالت يمررن  

  زوجة سبرانو تفوق الجميع جماال  الدوق

  !ال تجعل الكون يسمعكسيدي   بورسا

  ماذا يهمني؟  الدوق 

   سيدة أخرىيمكن أن يخبر  رسابو

  .بكل تأكيد هذا ال يهمني  الدوق
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  ة أو تلكأهذه المر  قصيدة تُغنّى

  عندي سواء  

  ال أسلّم أمر قلبي  

  !إلى حواء  

  جميلة، هناك أجمل منها  

  ، هناك أذكى منهايةّذك  

  كل ما يجمل حياتي من سحرها  

  هو العطاء  

  إذا كانت اليوم تسرني  

  ا تهرب منيفإلى غيري إذ  

  الثبات في الحب  

  طاغية القلب  

   من يحباليخلص له  

  ال حب دون حرية للقلب  

  أسخر من غضب العاشقين  

   األزواج الغيورينومن جنون  

  مائة عينالأتحدى حتى آرغوس ذي   

  !إن أثارني الجمال أن يصيبني الجنون  

  

  ته التي نفسه؛ الكونت سبرانو على مسافة قصيرة من زوج (:المشهد الثاني

  .)؛ سّيدات، وسادة يدخلون من مختلف الجهاتفارس آخر؛ ريغولتّو يتأّبطها

س سـبرانو، قادمـا     كثير من الرشاقة يتقدم نحو كونت     ب(  الدوق

  .)نحوها ليقابلها

  هل أنت مغادرة؟  

  !ما أقساك  

  أنا مرغمة أن أعود إلى سبرانو  كونتس سبرانو
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  زوجي  

  الشمسولكن جمالك يشع في القصر ك  الدوق

  جلكأكل قلب هنا يدقّ سريعا من   

  تلهبين بالحب كل القلوب حولك  

  أشعر بالنشوة تغمرني وتلهبني بحبك  

  .)يمسك يدها بشدة ويقبلها(  

  !تمالك نفسك  كونت سبرانو

  .)تركها معهايالدوق يقدم ذراعه و(  

  

  :المشهد الثالث

  .)الذي يقابل الكونت سبرانو(  ريغولتّو

  وق رأسك؟ما هذا الذي ف  

    كونت سبرانو  

  .)سبرانو ُيظهر امتعاضا ويتبع الدوق(  

  .)إلى الحضور(  ريغولتّو

  إنّه غاضب، أال ترون؟  

  !يبعث على التسلية  بورسا والكورس

  !حقا  ريغولتّو

  .الدوق ذاهب لتسليته  بورسا والكورس

  ألي كذلك دائما؟ ما الجديد في ذلك؟  ريغولتّو

  يقامر ويشرب، يتسلّى ويرقص  

  عراك وحفالت، هذه حياته  

  ن يتقدم إلى سياج الكونتسآلا  

  وهي تقف مع زوجها متبرمة  

  .)يخرج(  
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  .)نفسه، يدخل ماروللو مسرعا: (المشهد الرابع

  !أخبار عظيمة، أخبار عظيمة  ماروللو

  !ما هو؟ أخبرنا  الكورس

  لن تصدقوا، أبدا  ماروللو

  .)ضاحكا(  

  ...ريغولتّو! ها، ها  

  حسنا؟  الكورس

  أمر خيالي  ماروللو

  هل فقد حدبته، ولم يعد مشوها؟  الكورس

  ...األحمق! أغرب من ذلك  ماروللو

  وأخيرا؟  الكورس

  .عنده عشيقة  ماروللو

  عشيقة؟ من يصدق هذا؟  الكورس

  األحدب تحول إلى كيوبيد  ماروللو

  األحدب تحول إلى كيوبيد؟  الكورس

  

  .) وثم سبرانونفسه؛ الدوق يتبعه ريغولتّو: (المشهد الخامس

  ال يوجد أكثر إزعاجا من سبرانو  الدوق

  زوجته العزيزة تخلب لبي  

  .إذن اخطفها  ريغولتّو

  تقول ذلك؛ ولكن كيف؟  الدوق

  هذه الليلة  ريغولتّو

  وماذا أفعل بالكونت؟  الدوق

  أليس هناك سجنا؟  ريغولتّو

  !آه، ال  الدوق

  !حسنا، انفيه  ريغولتّو
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  وال هذا أيها األحمق  الدوق

  ...إذن رأسه  يغولتّور

  .)سهر إلى قطع رأييقوم بحركات تش(  

  )جانبا(  الكونت سبرانو

  !.]شرير أسود القلب[  

  )يربت على كتف الكونت(  الدوق

  ماذا تقول عن هذا الرأس؟  

  هذا معقول، ماذا تفعل   ريغولتّو

  بمثل هذا الرأس؟  

  ما قيمته؟  

  .)يسحب سيفه في غضب(  الكونت سبرانو

  !دأيها الوغ  

  .)إلى سبرانو(  الدوق

  كفى، سيدي  

  يجعلني أضحك  ريغولتّو

  .)فيما بينهم(  الكورس

  .]لقد فقد رشده[  

  .)إلى ريغولتّو(  الدوق

  تعال هنا أيها األحمق  

  أنت دائما تبالغ في مزاحك  

  الغضب الذي أثرته سيرتد عليك  

  خشاهمأأي أذى سيصيبني؟ لست   ريغولتّو

  وق؟من يجرؤ أن يلمس مهرج الد  

  .)إلى الحاشية(  الكونت سبرانو

  !انتقموا من المهرج  

  من منا لم يتلق لطمة وأذى  الكورس
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  .ليصفّي حسابه معه  

  !انتقموا  كونت سبرانو

   كيف؟  الكورس

  الليلة اجعلوا  كونت سبرانو

  من يتجرأ ليأتي مسلّحا  

  أن يقابلني  

  سنفعل  الجميع

  الليلة  بورسا والكورس

  .هكذا يكون  الجميع

  .)هور الراقصين يتدفّق إلى المسرحجم(  

  كل ما حولنا مرح وحبور  

  يدعونا إلى الطرب والحبور  

  انظروا إال تبدو األمور  

  كأننا في مملكة اللهو والسرور؟  

  

  .)نفسه؛ مع الكونت مونترون: (المشهد السادس

  .)خارجا(  كونت مونترون

  دعني أتكلّم معه  

  ال  الدوق

  .)داخال(  كونت مونترون

  صرأنا أ  

  !مونترون  الجميع

  .)فس الكونت بنظرة ملؤها عزة النيحدج(  كونت مونترون

  صوتي يرعد... نعم مونترون  

  في كل مكان يهاجمك  

  .)إلى الدوق، مقلّدا صوت مونترون(  ريغولتّو
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  .كلّم معهأتدعني   

  .)يتقدم بهيئة ساخرة(  

  أنت تتآمر سيدي، ضد نفسك  

  ونحن بتسامح جليل نصفح عنك  

  جنون يتملّكك، وأنت دائما تتكلمأي   

  على شرف ابنتك؟  

  .)عدا ريغولتّو(  الجميع

   كيف تجرؤ؟ على تعكير صفوناآه،  

  وشيطان من الجحيم يقودك هنا  

  اذهب أيها السيخ من ها هنا  

  وال تثر غضب أميرك  

  أنت تستفزه، فتب  

  أو أن انفجار غضبك  

  إلى  مصير مميت يودي بك  

ثنين من خدم الغـرف؛ البـاقون       يخرج مونترون بين ا   (  

  .)يتبعون الدوق إلى غرفة أخرى

  

  نهاية ممر ال ُيعبر، إلى اليسار، بيت متواضع مع ساحة صغيرة: (المشهد السابع

  ، ومقعد منفي الساحة شجرة حور كبيرة ذات جذع ضخم.  بجدرانمحاطة

  .ناطرالرخام؛ في الجدار باب يقود إلى الشارع؛ فوق الجدار سطيحة مدعومة بق

  إلى يمين الشارع. على السطيحة يوصل إليه بدرج أماميباب الطابق األول 

  .)الوقت ليل. حديقة لها حائط عال وجناح في القصر لسبرانو

  .)فوسيل حامال سيفا تحت معطفهسبارايتبعه : ريغولتّو ملتف بمعطف(

  

  !]ذالك الشيخ لعنني[  ريغولتّو

  سيدي؟  سبارافوسيل
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  الليس لدي م  ريغولتّو

  .ال أطلب شيئا  سبارافوسيل

  أمامك رجل يعيش بسيفه  

  هل أنت لص؟  ريغولتّو

  السيدة تعيش هنا  سبارافوسيل

  .)ماذا يعرف؟[  ريغولتّو

  ماذا تقبض من سيف نبيل؟  

  ...سيكون أغلى  سبارافوسيل

  كم يدفع لك؟  ريغولتّو

  النصف مقدما  سبارافوسيل

  والنصف اآلخر مؤخرا  

  ].!يا للشيطان[  ريغولتّو

  وكيف تعمل بمثل هذه السرية  

  وأنت في أمان؟  

  أغتال الرجل في المدينة  سبارافوسيل

  أو في منزلي  

  أنتظره في الليل،  

  ضربة واحدة ويموت  

  في منزلك؟  ريغولتّو

  هذا سهل  سبارافوسيل

  أختي تساعدني  

  ترقص في الشارع  

  إنها جميلة  

  تغوي الرجل الذي أردت  

  ...ومن ثم  

  أفهم  ريغولتّو
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  بدون صوت  يلافوسبارس

  وها هي أداتي  

  .)يريه سيفه(  

  هل أستطيع أن أخدمك؟  

  ليس في هذه اللحظة  ريغولتّو

  األمور تسوء لو تأخّرت  سبارافوسيل

  ال أعرف متى يحين األوان  ريغولتّو

  اسمي سبارافوسيل  سبارافوسيل

  هل أنت غريب؟  ريغولتّو

  من برجندي  سبارافوسيل

  اذهب  ريغولتّو

  !سبارافوسيل، ال تنس  سبارافوسيل

  .)يخرج سبارافوسيل(  

  

  :المشهد الثامن

  .)ملتفتا إلى سبارافوسيل(  ريغولتّو

  !أنا وأنت سواء  

  أنا بلساني، وأنت بخنجرك  

  !أنا الرجل الذي يضحك، وأنت من يقتل  

  أيها الرجال، أيتها الطبيعة  

  لقد صنعتم مكني شريرا  

  يا لحقدي على الطبيعة أن أكون أحدبا  

  ا لغضبي أن أكون مهرجاي  

  يا لسوء حظي أن أكون هازئا  

  من عيوب اآلخرين أبدا ضاحكا  

  .حين يتعزى الجميع بذرف الدموع  
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  !ابق ضاحكا: يقولون لي  

  !"أيها األحمق لتضحكنا"  

     شباب، مرحون: أسيادي  

  أصحاء، أقوياء، وسيمون  

  يقولون... اضحك أيها األحمق"  

  ."لتضحكنا"  

  ا رجال البالط الهازئونأحتقركم،  ي  

  وبعذابات الناس تستخفّون  

  !كم أتمنى لو ألسعكم  

  جعلتم مني  

  رجال آخر  

  !والشيخ البائس، يلعنني  

  لماذا األفكار تالحقني؟  

  هل هي طالع نحس ينذرني؟  

  ليست إالّ... ال، آه ال حماقة مني  

  .)فتح الباب ويدخل الساحةي(  

  ابنتي  ريغولتّو

  !والدي  جيدا

  معك وحدك يا ابنتي  تّوريغول

  .قلبي يجد العزاء  

  !كم أحبك يا والدي  جيلدا

  أنت كل حياتي،  ريغولتّو

  أي فرح لي في الحياة سواك؟  

  .)يتنهد(  

  تتنهّد؟ ما الذي يحزنك؟  جيلدا

  أخبر ابنتك المحبة عما يتعبك  
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  أخرج األسرار من قلبك  

  ودعني أشاطرك  

  دعني أعرف عن عائلتي  

  كوأقاسمك هموم  

  ليس لك عائلة  ريغولتّو

  وما هو اسمك؟  جيلدا

  ماذا يهمك؟  ريغولتّو

  ...إذا كنت ال تشاء التكلم عن نفسك  جيلدا

  .)يقاطعها(  ريغولتّو

  ليس لك أن تخرجي أبدا  

  أنا ال أذهب إالّ إلى الكنيسة  جيلدا

  .تحسنين صنعا  ريغولتّو

  إن كنت ال ترغب الحديث عن نفسك،  جيلدا

  أخبرني على األقل، من هي أمي؟  

  آه، ال تتكلمي عنها  ريغولتّو

  تلك التي ال أزال أبكيها  

  المالك الذي أحببتها  

  شفاقا علي تحبنيإوكانت   

  وحدها كانت تعطف، وترحمني  

  لم ترحم األرض صباها  

  وبقيت وحدك لهذا البائس  

  يا إلهي، فيك أراها  

  !ويسعدني ذكراها  

  .)ءتنشج بالبكا(  جيلدا

  !ما اكبر حزنك  

  كيف فتحت جرحك  
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  ألسمع مر أحزانك  

  أبي هدئ نفسك  

  بكالذي يعذّاأللم ! كفى  

  أخبرني فقط عن اسمك  

  واأللم الذي ينهشك  

  اسمي؟ ما فائدة اسمي لك؟  ريغولتّو

  يكفيك مني، أني والدك  

  العالم يعرفني كرجل مهاب  

  البعض يحسدني  

  .وآخرون يلعنوني  

  ؛نطأليس لك و  جيلدا

  أقارب، أصدقاء؟  

  وطن، أقارب، أصدقاء؟  ريغولتّو

  .)مندفعا في مشاعره(  

  ديني، عائلتي، وطني  

  !عالمي كلّه، هو أنت  

  آه، لو أستطيع أن أسعدك  جيلدا

  فرح حياتي، فرحك  

  أنا من أشهر ثالثة هنا  

  م أر بعد المدينةول  

  ...إن سمحت لي برؤياها  

  أخبريني! أبدا، أبدا  غولتّوير

  غادرت المنزل؟هل   

  ال  جيلدا

  !احذري  ريغولتّو

  ]لماذا تسأل؛[  جيلدا
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  إياك والخروج! انتبهي  ريغولتّو

  .كن أن يتبعوها، يمكن أن يخطفوها يم[  

  ويعتدوا على شرفها  

  .]وتضحك أيها المهرج، يا للفظاعة  

  .)نحو المنزل(  

  من هناك؟  

  

  .)نفسه، جيوفانا خارجة من المنزل: (المشهد العاشر

  أتناديني؟  وفاناجي

  حد قادماهل رآني أ  ريغولتّو

  أخبريني الحقيقة  

  .ال، ال أحد  جيوفانا

  حسنا، باب السطيحة  ريغولتّو

  هل هو مغلق؟  

  دائما  جيوفانا

  .)إلى جيوفانا(  ريغولتّو

  !أيتها المرأة، احرسي هذه الزهرة النقية  

  اتركها أمانة في عنقك  

  فةاحرسيها جيدا وال تتركي الريح العاص  

  تلطّخ بالعار براءتها  

  بلت زهور غيرها أخرى  

  دافعي عنها، وأعيديها  

  !ذية، نقيةأإلى والدها بدون   

  !كثير من الحرص! كثير من الحب  جيلدا

  ؟مم تخاف يا والدي العزيز  

  في أعالي السماء، قريبا من اهللا  
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  .مالك حارس يرعاني  

  صلوات أمي في السماء  

  تحميني من كل أذى  

  المفضلةزهرتك   

  لن تسمح أن تُنزع من جذورها  

  .وتُسحق باألقدام  

  

المشهد السابق، الدوق مرتد لباس مواطن عادي، فـي         : ( المشهد الحادي عشر  

  .)الشارع

  أحد ما في الخارج  ريغولتّو

 باب الساحة، ويخرج ناظرا إلى الشارع، الـدوق          حيفت(  

ينزلق إلى الساحة ويختبئ خلف شجرة، ويرمـي كـيس          

  .)لجيوفانا ليتركها صامتةنقود 

  !يا للسماء  جيلدا

  .دائما شك جديد  

  .)جيلدايعود إلى (  ريغولتّو

  هل من أحد تبعك إلى الكنيسة؟  

   أبدا  جيلدا

  ]ريغولتّو[  الدوق

  إذا أحد دقّ الباب  ريغولتّو

  .فإياك أن تفتحي  

  وال حتى للدوق؟  جيوفانا

  أكثر من أي كان  ريغولتّو

  .بنتييا ا ال تفتحي، وداعا  

  .]ابنته[  الدوق

  .وداعا يا أبي  جيلدا
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  .)يتعانقان، ريغولتّو يغادر، مغلقا الباب وراءه(  

  

، جيوفانا، الدوق في الساحة، فيما بعد في الـشارع،          جيلدا: المشهد الثاني عشر  

  .)سبرانو وبورسا

  أشعر بالندمجيوفانا،   جيلدا

  فيم الندم؟  جيوفانا

  لم أقل شيئا لوالدي  جيلدا

  اب الذي تبعنيعن الش  

  .إلى الكنيسة  

  لماذا تخبريه؟  جيوفانا

  هل كرهت الشاب إذن؟  

  ال، ال، إنه وسيم جدا  جيلدا

  .ومال إليه قلبي  

  ويبدو كريما ونبيال  جيوفانا

  ال أريده أن يكون نبيال أو أميرا  جيلدا

  أحبه أكثر لو كان فقيرا  

  أشتاق إليه دائما  

  حالما أو سائرا  

  :بي حائراويصرخ في نشوته قل  

  ...أنا  

 أن تغـادر،    يخرج فجأة من مكمنه، يشير إلى جيوفانـا       (  الدوق

  .) قبل أن تتم جملتهاجيلداويركع على قدمي 

  !أحبك  

  أحبك؛ قولي ثانية هذه الكلمة الحلوة  

  !لتباركني السماء، وتمأل قلبي بالنشوة  

  !جيوفانا، جيوفانا  جيلدا
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  وا أسفاه، ال أحد يسمعني؟  

  ال أحد؟! ماءأيتها الس  

  أنا هنا، قلبي يجيبك؛  الدوق

  !إننا عاشقان وحدهما  

  .الدنيا بأسرها لهما  

  ولكن من تركك تدخل؟  جيلدا

  مالك أو شيطان، ماذا يهم؟  الدوق

  .أنا أحبك  

  عليك أن تذهب  جيلدا

  !اآلن! أذهب  الدوق

  اآلن وقد جمع الحب بيننا  

  بوثاق ال ينفصم  

  خُلقت لي وأنا لك هذا قدرنا  

  الحب شمس الروح، حياتنا  

  صوته خفقان قلوبنا  

  ال الشهرة ال المجد  

    ال القوة ال السعد  

  كلها هشّة إزاء حبنا  

  هي فانية وهو الخالد  

  الحب يرتفع بنا  

  إلى ذرى المالئكة، دعينا  

  نحب أيتها المخلوقة السماوية ونسعد بحبنا  

  وكل الرجال على حظي بك يغبطوننا  

  لكلمات الحنونةآه، هذه ا[  جيلدا

  !]التي كنت أسمعها في أحالمي المكنونة  

  ثانية’ قولي لي مر! آه  الدوق
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  !أني أحبك  

  سمعتها مني  جيلدا

  تجعليني في أتم سعادة  الدوق 

  أخبرني عن اسمك  جيلدا

  هل أستطيع أن أعرفه؟  

  .)لى بورسا في الشارعا(  كونت سبرانو

  !المكانذا هو   

  .)يتأمل(  الدوق

  ...اسمي  

  .)إلى سبرانو وهما يخرجان معا(  بورسا

  ...جيد  

  ...اسمي جالتييه مالدي  الدوق

  أنا طالب فقير  

  .)تعود في ذعر(  جيوفانا

  أسمع صوت خطى في الخارج  

  ربما كان والدي؟  جيلدا

  لو أعرف الخائن الذي(  الدوق

  .)حرمني متعتي  

  .)إلى جيوفانا(  جيلدا

  أخرجيه بسرعة  

  من باب السطيحة  

  اذهبيهيا   

  أخبريني، هل تحبينني؟  الدوق

  وأنت؟   جيلدا

  ...ثم: كل حياتي  الدوق

  .اتركني... كفى... كفى  جيلدا
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  وداعا، أنت وحدك أملي وروحي   والدوقجيلدا

  وداعا، حبي إليك لن يتغير  

  .) تبقى محملقة بالباب الذي خرج منهجيلدا. يخرج الدوق برفقة جيوفانا(

  ..الديم التييهج  جيلدا

   سأبقى أعبدهاسم  

  حفر في قلبي مسمعه  

  يا أحلى اسم في خيالي مرتعه  

  عرفني رؤى الحب مطلعه  

  أحالمي، رغائبي تطير نحوك  

  وفي آخر أنفاسي يكون اسمك  

  !حلو على لساني يحدثني بحبك  

  .)تذهب إلى السطيحة وبيدها قنديل(  

  

  :المشهد الرابع عشر

فـي  . ون وتنكّـرون، فـي الـشارع      ماروللو، سبرانو، بورسا، مرافقون مسلّح    

  .) على وشك أن تدخل المنزلجيلداالسطيحة 

  .) للكورسجيلدايشير إلى (  بورسا

  .ها هي ذي  

  !أي جمال  كونت سبرانو

  .ية أو مالككأنّها جنّ  ماروللو

  تلك هي محظية  الكورس

  .ريغولتّو  

  

  .)نفس المشهد، ريغولتّو مهموما: (المشهد الخامس عشر

  ]لماذا؟! ناديني للعودةمن ي[  ريغولتّو

  هيا إلى العمل، اتبعني، اصمت  بورسا



 19

  !]آه، لقد لعنني الرجل الشيخ[  ريغولتّو

  .)يسرع إلى بورسا(  

  من هناك؟  

  .)إلى رفاقه(  بورسا

  .إنه ريغولتّو! صمتا  

  دعونا نقتله! نصرا مزدوجا  كونت سبرانو

  ال، دعونا نضحك عليه في الغد  بورسا

  .ضحكة أفضل  

  ل شيء حاضرك  ماروللو

  من يتكلّم؟  ريغولتّو

  هيا، ريغولتّو، أهذا أنت؟  ماروللو

  من هناك؟  .)بصوت مضطرب(  ريغولتّو

  ...أنا! ال تأكلنا  ماروللو

  من؟  ريغولتّو

  ماروللو  ناروللو

  الدنيا ظالم، ال أرى شيئا  ريغولتّو

  ما قادنا إلى هنا شيء غريب  ماروللو

  نريد أن نخطف زوجة سبرانو  

  .] أستطيع أن أتنفّسال[  ريغولتّو

  ولكن كيف تدخلون؟  

  .)إلى سبرانو(  ماروللو

  معك مفتاحك؟  

  .) لتّووغريإلى   

  ليس لدينا مشكلة  

  خطتنا لن تفشل  

  .)يعطيه المفتاح الذي أخذه من سبرانو(  
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  .ها هو المفتاح  

  .)يتحسسه(  ريغولتّو

  أشعر بالجزء المقنبر فيه  

  .)آه، مخاوفي ال أساس لها[  

  .)االرتياحبشعور (  

  .سأنضم إليكم. هذا قصره  

  سأرتدي واحدة أنا اآلخر  ريغولتّو

  .أعطني قناعا  

  هذه واحدة لك  ماروللو

يجعلـه  : يضع القناع على وجهه ويربط عينيه بمنـديل       (  

يحمل سلّما كانوا قد وضعوه على الجهة المعاكسة مـن          

  .)السطيحة

  .أنت أمسك بالسلّم  

  نالدنيا ظالم كالقطرا  ريغولتّو

  .)إلى رفاقه(  ماروللو

  .لقد ربطت عينيه وأذنيه أيضا  

  بهدوء، بهدوء،  الجميع

  دعونا نتبع انتقامنا  

  ونضربه في لحظة ال يتوقّعها  

  ذلك الشجاع المتهكّم علينا  

  صمتا، صمتا، دعونا نخطف محظيته  

  ونجعل كل البالط يضحك عليه  

بق األول ويفتحـون    البعض يتسلق حائط السطيحة، وآخرون يفتحون باب الطـا        (

وعادوا وهم يجـرون    . لآلخرين الباب الموصل للشارع   

حـين تعبـر المكـان، تفـك        .  التي كممت بمنديل   جيلدا

  .)الرباط
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  .)من بعيد(  جيلدا

  !والدي، أنجدني  

  .)من بعيد(  الكورس

  !النصر  

  .)من بعيد أكبر  جيلدا

  !أنجدني  

  ألم ينتهوا بعد  ريغولتّو

  !ما هذه المهزلة  

  .)عينيهيلمس (  

  كانوا يربطون عيني  

والقناع بعنف، وعل ضوء المشعل الـذي        ينزع الرباط (  

تركوه وراءهم يعرف المنديل ويرى البـاب المفتـوح؛         

         جيوفانا، التي كانت تحملق مذهولة، ويـشد يدخل ويجر

وأخيرا بعد جهد كبير، أخذ     . شعرها بدون إصدار صوت   

  :.)يصيح

  !آه، إنها اللعنة  

 .)هُيغمى علي(  


