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  قوة القدر
  شيسكو ماريا بيافنفرا  برتويل

    نوتيسدزا دل رعن مسرحية دون ألفارو، الفو  

  فدراابقلم أنجل دي س  

  دوق ريفاز  

   سنت بطرسبرغ1862 نوفمبر 22في  ول مرةعرضت أل

  )المسرح اإلمبراطوري(  

  

  الشخصيات

  المركيز دي كاالترافا  باص

  ليونورا  سوبرانو

  دون كارلو دي فارجاس  ريتوناب

  دون ألفارو  نوريت

  بيريزيوسيال  سوبرانو مزو

  األب بادر جارديانو  باص

  فرا مليتون  ريتوناب

  كورا  سوبرانو

  ألكالد  باص

  طبيب عسكري، جراح إسباني  نوريت

وطليان سائقوا بغال، فالحون إسبان وطليان، جنود إسبان          كورس

من جميع الرتب، مجنّدون طليان، رهبـان فرنسيـسكان،         

  فالّحات

  إسبانيا وإيطاليا  المكان

  القرن الثامن عشر   الزمن



 2

  الفصل الثاني

  قرية هوماكيولوس وما جاورها

  اليسار إلى . مسافرينمطبخ متسع في الطابق األرضي من خان لل: (المشهد األول

  في .. ب الشارع؛ في أسفل المسرح شباك وخزانة جانبية تحوي الصحون، الخبا

   واألباريق؛ قريبا من خشبة أعلى المسرح موقدة كبيرة فوقها مختلف القدور

  في جهة تمتد . غرفة لها باب عملي لالستخدام المسرح، درج قصير يقود إلى

  .طاولة كبيرة وعليها مصباح مضاء

  صاحب الفندق وزوجته الخرساء مشغوالن بتهيئة طعام العشاء؛ ألكادو وهو 

  بعض . يجلس قريبا من النار الموقدة والطاولة.) دون كارلوس متنكّرا(طالب 

  زوجان من . سترو ترابوكو أمام حزم األسرجةيأصحاب البغال، بينهم كبيرهم الما

  : على طاولة أخرى. ديلالالقرويين، خادمة، مومس وسائق بغل يرقصون السجو

  .)قرويون، عائالت، الخ .الخمر واألكواب وزجاجات البراندي والقوارير

  

  كورس ورقص

  فتيات قرويات، أصحاب بغال، فالحون

  هوال، هوال، هوال  

  مرحبا بكم يا أصحاب البغال  

  قطعتم بها البراري والجبال  

  محملة برزم األثقال  

  .هوال، هوال، هوال  

  وا عندنا في الليالهيا استريح  

  وجددوا قواكم بالخمر والماء الزالل  

  مرحبا بكم يا أصحاب البغال  

  استريحوا عندنا في الليال  

  .هوال، هوال، هوال  

  .)ترقص فتيات القرية مع أصحاب البغال(  
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  .) المضيفة إناء عميقا كبيرا للحساء مغطّى على الطاولةتضع (: مشهد

  .) إلى المائدةيجلس(  ألكاال

  !جهز العشاء  

  .)خذون أمكنتهم على المائدةيأ الفتيات، أصحاب البغال، والفالحون(

  !هيا لنأكل  

  عبثا أبحث عن أختي وغاويها  .)كارلوس(الطالب 

  بين هؤالء التعساء المهانين  

  .)إلى ألكادو(  أصحاب بغال وفالحون

  هل تتمتم بصالة الشكر؟  

  المثقّف بالالتينية يقولها  ألكاال

  بكل سرور  بالطال

  باسم األب واالبن  

  !آمين والروح القدس  

  ، أصحاب البغال، الفالحونالفتيات

  !آمين  

ليونورا مرتدية ثياب رجل، تظهر من باب الغرفـة إلـى           (  

  .)اليمين بوجل وهي تحمل جرة

  .)لنفسها(  ليونورا

  ؟يمن أرى؟ أخ  

المضيفة قدمت األرز وجلست مـع      . تنسحب إلى الداخل  (  

ترابوكـو ال يـزال منعـزال،       .  طبق آخر  م  ديق. اآلخرين

  مرتاحا على سرجه

  .*)يذوق الطعام(  ألكالد

  !طيب  

  .)يأكل(  الطالب
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  .جيد  

  البنات، أصحاب البغال، الفالحون

  !طعام طيب يؤكل  

  لسنا على عجل  

  .)إلى المضيفة(  الطالب 

  .تو داس أبوليس أكومبير ديفام  

  ال تعرف الالتينية  ألكالد

  ا عسللكن طبخه  

  تصفيق للمضيفة وهتاف  الطالب

  !مرحىثالث مرات   

  !مرحى! مرحى! مرحى  بغّالون وفالحون

  أال تأتي للغداء ماستر ترابوكو؟  الطالب

  اليوم جمعة  ترابوكو

  هل أنت صائم؟  الطالب

  !أنا كذلك  ترابوكو

  وذات الجسم النحيل التي قدمت معك؟  الطالب

  ترتيل وخاتمة شعرية

  .) الداخلىتقفز إل(  سيالبرزيو

  !مرحى للحرب  

  الطالب، الكالد، البغّالون، الفالّحون

  !برازيو سيالّ برافا  

  .برافا، تعال اجلس قربي  

  أأنت قارئة المستقبل؟  البغّالون والقرويون

  من يريد أن يعرف مستقبله؟  برزيوسيال

  كلنا نريد أن نعرف المستقبل البعيدا  البغالون، الفالحون

   إلى إيطاليا جنوداذن اذهبواإ  برزيوسيال
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  حيث الحرب نشبت بينهم وبين األلمان  

  والوعودام انتنالون المغ  

  البغالون، الفالحونالطالب، ألكالد، البنات، 

  !الموت لأللمان  

  سوط إيطاليا وأبنائها  برزيوسيال

  سيلفحهم حتى آخر األزمان  

  !سنذهب كلنا لنحارب األلمان  البغالون، الفالحون

  عكموأنا م  برزيوسيال

  البغالون، الفالحونالطالب، ألكالد، البنات، 

  !مرحى! مرحى! مرحى  

  !تنتشي األرواح  السيبرزيو

  لصوت الطبل، وصهيل الخيل،  

  وهدير المدفع،  

  .وشغب المعسكر  

  !روع الحربأما   

  !مرحى! مرحى! مرحى  

  البغالون، الفالحونالطالب، ألكالد، البنات، 

  !ما أروع الحرب  

  للحربمرحى   

  .)ملتفتة من واحد إلى آخر(  يوسيالبرز

  إذا ذهبت للحرب تغدو عريفا  

  ،ثم عقيدا  

  !وقد تصبح يوما جنراال  

  ارواإلله الصغير المكّ  

  حامل السيف البتّار  

  والقوس األبدي القهار  
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  سيحيي الضابط الشجاع  

  ويرفع شأنه في ساح الدفاع  

  !روع الحربأما   

  !للحربمرحى   

  البغالون، الفالحونات، الطالب، ألكالد، البن

  !مرحى! مرحى! للحربمرحى   

  .)يمد كفّه لبرزيوسيال(  الطالب

  ما الذي يخبئ القدر  

  لطالب مثلي؟  

  .)تقرأ كفه(  برزيوسيال

  تجارب تعيسة فوق ما تتصور  

  !هذا ما يخبئه لك القدر  

  ماذا تقولين؟  الطالب

  .)تحملق في عينيه(  برزيوسيال

  شفتاي ال تكذبان  

  .)ليه بإمعانتنظر إ(  

  .)لنفسها(  

  عيناك تتوهجان بالشرر  

  ال أصدقك يا عزيزي، أنت لست طالبا  

  بالكنني لن أقول شيئا لئال يتسر  

  !تراال ال ال  

  ما أروع الحرب  

  !مرحى للحرب  

  البغالون، الفالحونالطالب، ألكالد، البنات، 

  روع الحرب، مرحى للحرب، هيا للصالةأما   

  .)حجاج من الخارجتمر جماعة من ال(  
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  .)عن ُبعد(  كورس الحجاج

  أبانا األبدي  

  .رحمناإسيدنا،   

  البغالون، الفالحونالطالب،

  .)يقفون ويأخذون قبعاتهم(  

  من هؤالء؟  

  حجاج  ألكالد

  .في طريقهم على االحتفال  

  .)باب، لنفسهالعظيم عند ا تظهر بقلق(  ليونورا

  .]لو أنني أستطيع الهرب[  

  ، الفالحونالبغالونالطالب، 

  !لنصّل  

  .رحمناإأيها االبن المقدس، سيدنا،   الحجاج

  .)الجميع يتركون الطاولة ويركعون(  

  البغالون، الفالحونالطالب، ألكالد، البنات،  برزيوسيال، ترابوكو،

  تمدد فوقنا وتضرع من أجلنا  

  مد يدك يا سيدنا  

  لعل فداءك ينقذنا  

  من جحيم بوارنا  

  !يا سيدنا، رحمة بنا  

  أنقذني من أخٍ  آه[  ليونورا

  .متعطّش لدمنا  

  إن لم ترغب في إنقاذنا  

  ال أحد غيرك يخلصنا  

  !آه، ال، ال أحد ينقذنا  

  .]يا سيدي أسبغ رحمتك علينا  
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  رحمنااأيها الروح القدس   الحجاج

  رحمنااأيها اإلله األبدي   

  رحمنااأيها الثالوث المقدس   

  .)الباب خلفهاتعود ليونورا إلى الغرفة، مغلقة (  

  .)الجميع يعودون إلى أمكنتهم، يمررون قارورة نبيذ فيما بينهم( :مشهد

  !نخب صحبتنا  الطالب

  البغالون، الفالحونألكالد، البنات، برزيوسيال، 

  !مرحى  

  .)رافعا كأسه(  الطالب

  نخب صحتنا هنا  

  !وبعد نخب مجدنا المقبل  

  نالبغالون، الفالحوبرزيوسيال، ألكالد، البنات، 

  .)رافعين األنخاب(  

  !اسمعوا، أصغوا  

  هل أنت متهيئ للحاق بالمالئكة، ترابوكو؟  الطالب

  ماذا؟ إلى هوة الجحيم؟  ترابوكو

  وهذا الضئيل هل جاء لالحتفال؟  الطالب

  !ال أدري  ترابوكو

   أم دجاجة؟بهذه المناسبة هل هو ديك  الطالب

  .لست بهذا عليم  ترابوكو

  أنت رجل حصيف حكيم  الطالب

  .)إلى ألكالد(  

  رأيته حين وصوله  

  لماذا لم يحضر للعشاء؟  

  .لست بهذا عليم  ألكالد

  ربما جاء للنبيذ ليجدد نشاطه؟  الطالب
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  ربما  ألكالد

  هل حقا هو غير ملتح ناعم؟  الطالب

  .ال أعرف شيئا  ألكالد

  .)لنفسه(  الطالب

  .]ال يريد الكالم وهو عليم[  

  )إلى ترابوكو(  

  سأعود إليك  

   البغل جانباهل يركب  

   الساقين؟متباعدأم   

  .)فاقد الصبر(  ترابوكو

  ما هذا السؤال السقيم؟  

  من أين أتى؟  الطالب

  .)ناهضا(  ترابوكو

  من الجحيم،  

  سرعان ما اذهب على السماء  

  لماذا؟  الطالب

  جعلتني أمر على المطهر  ترابوكو

  قبل أن أسأل عنه في الجحيم  

  وأحتمل العذاب األليم  

   أنت ذاهب اآلنأين  الطالب

  طبل ألنام مع البغالسإلى اال  ترابوكو

  التي ال تتحدث بالالتينية كما يفعل بعض الرجال  

  ألست مجازا في األدب؟  

  ،لتنام مع البغال  

  وهي ليست مجازة في األدب؟  

  .)يحمل سرجه وينصرف(  
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  البغالون، الفالحونبرزيوسيال، ألكالد، الطالب، البنات، 

  !ربها، ها، ها، لقد ه  

  .)رقص(  

  بما أن الغريب غير ملتحي  الطالب

  لنرسم له شاربا ال ينمحي  

  بهباب المصباح األسود  

  وغدا نضحك عليه ونسعد  

  !برافو! برافو  بعض األصوات

  !أنا ال أسمح  ألكالد

  علي حماية جميع المسافرين  

  خضعواألحرى بك أن ت  

  من أنت؟: الستجوابي  

  ومن أين أتيت، وإلى أين تذهب؟  

  أتريد أن تسمع اعترافي؟  لطالبا

  أنا من بريدا ثري من األشراف  

   المطافدفي سالمانكا حصلت بع  

  على إجازة في اآلداب والقوافي  

  كان علي بضع دراسات ألنجزها  

  فذهبت منذ عام إلى إشبيلية  

  ابنهإ سمع صديقي من فارغا  

  بريدا ما أساء لصديقه  

  وما كان بينهما من خالف  

  قا ألختهغريبا، عاش  

  ولكنه حين قتل والده،   

  فما عاد بينهما من انتصاف  

  واالبن أقسم على االنتقام  
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  لوالده ككل فارس مقدام  

  وسيتبع المجرم إلى قاديش إلى الضفاف  

  ولكنه لم يجد شريكه في السفاف  

  دا تألم من أجل صديقهيبر  

  وقلبه انتصف له  

   يقولونكوهنا وهنا  

  جنونأن الفتاة التي دمرها ب  

  قد هلكت مع والدها  

  ومن بين حلقة خدم ومجرمين  

  نفذ الغاوي الشرير منها  

  وانفصل عن فارغاس حينها  

  وأقسم أن يتبع المجرم  

  لكنه مسافر إلى أميركا  

  دراسته وموطنهإلى دا عاد يوبر  

  البغالون، الفالحونالبنات، 

  دا قص لنا رواية محزنةيبر  

  تدل على شجاعته وطيب معدنه  

  .)كورس راقص يدّل على قصاص بين دولتين( :دمشه

  حسنا جدا  ألكالد

  المركيز قُتل؟  برزيوسيال

  نعم  الطالب

  والقاتل اغتصب فتاته؟  برزيوسيال

  نعم  الطالب

  وأنت الصديق المخلص النبيل  برزيوسيال

  لى قادش وقبلها إلى إشبيلية؟إمن ذهب   

  ال أحد يصدقني، وحق كلمتي  
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  ترا ال ال ال  

  .)نهض ناظرا إلى الساعةي(  ألكالد

  !يا أبنائي، تأخر بنا المقام  

  هيا اشكروا اهللا   

  على وجبتكم وغادروا  

  !لنغادر  برزيوسيال

  !لنغادر  الطالب

  البغالون، الفالحونالقرويون، 

  !لنغادر  

  ليلة سعيدة  الطالب

  البغالون، الفالحونالبنات، 

  !ليلة سعيدة  

  ليلة سعيدة  الطالب

  !ةليلة سعيد  برزيوسيال

  البنات، البغالون، الفالحون

  !هوال، هوال  

  !إنه وقت الراحة  

  .)في الساحة الخلفية يستمر الرقص(  

  أنا بردا ثري من األشراف  الطالب

  في سالمانكا حصلت بعد المطاف  

  ...على إجازة في اآلداب والقوافي  

  حسنا، نعم، حسنا جدا  ألكالد

  ها ها، تراال ال ال؛  برزيوسيال

  !ني، وحق كلمتيال أحد يصدق  

  ليلة سعيدة  الطالب 

  لون، الفالحوناالبنات، البغ
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  ليلة سعيدة  

  ليلة سعيدة  الطالب

  ليلة سعيدة  برزيوسيال

  !نذهبل  الجميع 

  .)يخرجون(  

  

  :المشهد الثاني

  صخور ومهاوي إلى اليمين؛ في .  عند سفح جبل شديد االنحدارساحة صغيرة(

   إلى اليسار، باب الدير، في الوسط شعرية المركز واجهة لكنيسة السيدة العذراء؛

  في األعلى مأوى صغير مشرف خلف الكنيسة، جبال . صغيرة وقربها حبل جرس

  ، ولكن األنوار تُرى من خالل باب الكنيسة مغلق. عالية، في قرية هورنا كولوس

  إلى اليسار قليال في الوسط صليب حجري هرهره . شبك كبير هاللي الشكل

  .نور القمر يسطع على المشهد. ى قاعدة لها أربع درجاتالزمن يقف عل

  ترتدي ثياب رجل، .   دونا ليونورا تدخل منهكة القوى متسلقة من اليمين

  بدراعة واسعة األكمام وفوقها سترة صغيرة، وقبعة واسعة اإلطار وجزمة ركوب 

  .)في القدمين

  

  أنا هنا أخيرا، شكرا لك يا إلهي  ليونورا

  !ئي، وجدت مكانيوجدت هنا ملج  

  أرتجف هاربة من غدر الزمان  

  قصتي قد انتشرت في كل مكان  

  أخي قصها على جميع اآلذان  

    قال أن دون ألفارو ! يا للسماء  

  أبحر للغرب، لم يسقط ميتا في تلك الليلة

  !حين غرقت أنا بدم والدي  

  تبعته، وفقدته، تركني وخانني  
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  هاربا مني، تاركا إياي ألحزاني  

  .)قع على ركبتيهات(  

   الرحيمة العذراء أيتهاأمي،  

  صفحي عني لما سببته من بالءإ  

  ال تتركيني في الظلمة الدكناء  

  ساعديني في محنتي وكوني لي العزاء  

  ألمحو ناكر الجميل من ذاكرتي بالدعاء  

  أكفّر عن ذنبي بهذا االنزواء  

  غفر لي يا إلهي واستجب لدعائيإ  

  .)ي صالة الرهبان عند الصباحُيسمع عزف األورغن ف(  

  .)ناهضة(  ليونورا

  يا للتراتيل الرائعة  

  مع األورغن نابعة  

   السماءهخّور نحو إلبصاعدة كال  

  وشمسه الساطعة  

  تُلهم الروح باإليمان  

  والراحة والسالم  

   فإذا الروح في انتشاء  

  .)تتحرك إلى األمام(  

  سأسرع إلى المأوى المقدس  

  تراني أجرأ؟في هذه الساعة أ  

  .)تتوقّف(  

  أحد ما ربما فاجأني  

  !آه، ليونورا التعيسة  

  أترى الراهب التقي يطردني؟  

  رافضا أن ُيلجئني؟  
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  !لماذا ترتجفين؟ إلهي ارحمني  

  .)ُيسمع من الداخل(  كورس الرهبان

  .بلوريموس كورم دومينو، كي فست نوس  

تعل في الخـارج قنـديل      تفتح كوة الباب؛ يش   .  ترن جرس الدير   ليونورا: (مشهد

 ميليتـون األخ  . ينير وجه دونا ليونورا، فتتراجع في ذعر      

  .)يتكلّم من الداخل

  من أنت؟  ميليتون

  أرغب في الحديث مع رئيس الدير  ليونورا

  ةالكنيسة تفتح في الخامس  ميليتون

  .إن قدمت لالحتفال  

  !بحق الرحمة  ليونورا

  ! لي الرئيسةناِد  

   الساعة؟أية رحمة في هذه  ميليتون

  !األب كليتو أرسلني  ليونورا

  هذا الرجل المقدس؟ ألي سبب؟  ميليتون

  !ال يقبل التأجيل لسبب عاجل  ليونورا

  أي سبب؟  ميليتون

  ...إلنقاذ روح ضائعة  ليونورا

  ...الزمة غنائية حزينة  ميليتون

  ولكن سأفتح الباب لتدخل  

  !ال أستطيع  ليونورا

  ؟هل أنت محروم من الصلوات  ميليتون

  ما أغرب االنتظار في العراء  

  سأعلن لك الجواب، فإن لم أحضر  

  !فأنعم مساء  

  .)يغلق الكوة(  
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  نه رفضني؟أماذا لو   ليونورا

  يقولون أنه رحيم بالضعفاء  

  !ساعديني يا عذراء! سيحميني  

  غناء ثنائي: مشهد

  .) إلى البابميليتونرئيس الدير ومعه األخ يأتي (

  ي؟من الذي يطلبن  رئيس الدير

  أنا  ليونورا

  تكلم  رئيس الدير

  !إنه سر  ليونورا

  .)يخرج(  ميليتون

  !دائما أسرار[  

  ال يدري بها إال المقدسون  

  !]ونحن لسنا إالّ غمار  

  خ، بماذا تتمتم؟أيها األ  رئيس الدير

  آه، كنت أقول  ميليتون

  أن الباب الثقيل  

  هو الذي له صرير  

  !أطعني  رئيس الدير

  لطتهإنه يؤكّد س[  ميليتون

  .]وهو بها جدير  

  .)يعود إلى الدير، تاركا الباب مفتوحا(  

  ...اآلن نحن وحدنا  رئيس الدير

  .أنا امرأة  ليونورا

  !أيها اإلله! امرأة في هذه الساعة  رئيس الدير

  تعيسة، مخدوعة، مرفوضة  ليونورا

  !ملعونة من األرض والسماء  
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  ترمي بنفسها والدمع يخنقها على قدميك  

  تنقذها من الجحيموترجوك أن   

  كيف لراهب مسكين أن يقوم بهذا؟  رئيس الدير

  ألم يرسل إليك األب كليتو مذكّرة؟  ليونورا

  هو من أرسلك؟  رئيس الدير

  نعم  ليونورا

  .)مندهشا(  رئيس الدير

  !إذن أنت  

  !ليونورا دي فارجاس  

  !أنت ترتعش  ليونورا

  ال، تعالي، ثقي بالصليب  رئيس الدير

   يلهمكفلعّل صوت السماء  

  .)ليونورا تركع وتقبل الصليب(  

  .)تتمالك نفسها ملتفتة إلى رئيس الدير(  ليونورا

  منذ وطئت هذه األرض  

  هدأت نفسي  

  ما عدت أشعر بالذعر  

  وما عادت األشباح تغزوني  

  كما في األمس  

  وال أرى طيف والدي المدمى  

  يقوم من الرمس  

  العنا فتاته أسمعه  

  من هول الرجس  

  ها هنا يفقد الشيطان سلطانه  ديررئيس ال

  وينزوي ملتويا في خنس  

  لهذا جئت أبحث عن لحدي  ليونورا
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  بين الصخور، حيث وجدت غيري  

  !مأواها األخير في الرمس  

  أكنت تعرفينها؟! ماذا  رئيس الدير

  !كمليتو أخبرني عنها  ليونورا

  ...وأنت ترغبين  رئيس الدير

  !أن أعرس لإلله نفسي  ليونورا

  ل لمن أضلّته يو  لديررئيس ا

  أهواء اللحظة والهذيان  

  أن يندم باختياره هذا المكان  

  لن ينال أبدا بركة الغفران  

  بمثل هذا العنفوانمميت لمن كان   

  منذ وطئت هذا المكان  ليونورا

  الخ...هدأت نفسي  

  ويل لمن سمح للنفس بالضالل  رئيس الدير

  من يستطيع قراءة المستقبل؟  

  ك لن يتغير؟من يعلم أن قلب  

  وعاشقك؟  

  قتل والدي بالصدفة  ليونورا

  وأخوك؟  رئيس الدير

  أقسم على قتلي بيده  ليونورا

   ،األفضل  رئيس الدير

  !أن تدخلي ديرا للراهبات  

  دير راهبات؟ كال  ليونورا

    ارةلم تسمح لي بهذه الكفّإن   

  سأهيم باكية بين الصخور إلنقاذي  

  سأستجدي الجبال أن تكون مالذي  
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  عامي من الغابات حتىوط  

  ترحمني الوحوش وتنتهي آالمي  

  نعم، هنا سمعت صوتا من السماء أتاني  

  "التجئي إلى ظالل هذا الصليب"  

  ن تبعدني؟عنه أوتريد   

  .)تركض لتعانق الصليب(  

  هذا المكان مالذي  

  ء مني؟يأخذ هذا العزامن   

  المجد لك، أيها اإلله الرحيم  الديررئيس 

  ء، أب للمساكينقادر على كل شي  

  . كرسيك، وكل ما في الكون بأمركقبة السماوات  

  هنا سمعت صوتا من السماء أتاني  ليونورا

  ."التجئي إلى ظالل الصليب"  

  هذا المكان مالذي  

  من يأخذ هذا العزاء مني  

  هل قرارك ثابت؟  رئيس الدير

  .نعم قراري ثابت  ليونورا

  !ليتقبلك اهللا  رئيس الدير

  ته السماويةبرحم  ليونورا

  أريد أن أعرف فقط من أنت  رئيس الدير

  بين الصخور كهف، إليه تلجئين  

  قرب ينبوع منه تستقين  

  وفي سابع يوم   

  .آتيك بنفسي بوجبة خفيفة  

   إلى هذا المكانلنذهب  ليونورا

  .)ينادي من خالل الباب(  رئيس الدير
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  ميليتون  

  .)إلى ميليتون الذي يظهر لتوه(  

   هبانليجتمع كل الر  

  عند المذبح المقدس  

  وبأيديهم الشموع المضاءة  

  .في هيكل السيد  

  .)يدخل ميليتون ثانية(  

  عند الفجر تذهبين  

  وحيدة إلى صومعتك  

  وقبل هذا تتناولين  

  خبزك المقدس عزاء سماويا  

  ذهبي وارتدي الثوب المقدسإ  

  وليثبت اإلله قلبك وخطاك  

  في ممرك الجديد ويسندك  

 ويعود، حامال لبـاس الفرنسيـسكان       نر الراهبا يدخل دي (  

  .)ويعطيه إلى ليونورا

  .)تتنفس الصعداء(  ليونورا

  يا إلهي، رحمتك للمنبوذة تبتسم  

  !يا للفرح السماوي الملهم  

  باركت السماء قلبي المحطم  

  أولد مرة أخرى من جديد  

  أقيم صالة الشكر من قلب سعيد  

  وأغني مع المالئكة في يوم عيد  

  ذهبي وارتدي ثوبك المقدسإ   الديررئيس

  وليثبت اإلله قلبك وخطاك  

  !في ممرك الجديد ويسندك  
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  أولد مرة أخرى من جديد  ليونورا

  أقيم صالة الشكر من قلب سعيد  

  وأغني مع المالئكة في يوم عيد  

  .)نيدخالن دير الراهبا(  

. ح المقدس مضاءَ  ُيفتح الباب الكبير للكنيسة، ويظهر المذب     : (خاتمة الفصل الثاني  

موكبان من الرهبان يتقدمان جانبي     . عزف على األورغن  

بعـدهم  . جوقة المرتلين، حاملين شموعا دقيقة مـضاءة      

يقودهـا  . يأتي رئيس الدير، تتبعه ليونورا بلباس الرهبنة      

ليونـورا تركـع    . الرهبان يحيطون بهما  . ةخارج الكنيس 

  .)أمامهم

  .)هايضع يده بخشوع فوق رأس(  رئيس الدير

  ليتبارك اسم اإلله المقدس  

  !ليتبارك اسمه  ميليتون والرهبان

  هاهي روح جاءت تبكي خطيئتها  رئيس الدير

  بين الجبال تبحث عن ملجئها  

  لهذه الروح الضائعة، نفتح الكهف المقدس  

  تعرفون الطريق إليه؟  

  .نعم، نعرفه  ميليتون والرهبان

  ال تدعوا أحدا يقترب  رئيس الدير

  !اآلمن.  الملجأمن هذا  

  سمعا وطاعة  ميليتون والرهبان

  ال يعبر أحد الساحة المحيطة  رئيس الدير

  .التي تفصله عنا  

  !ال أحد يعبره   والرهبانميليتون

  من يتجرأ على كسر التحريم  رئيس الدير

  سم أو السر األليمأو يحاول معرفة اإل  
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  !تقع على روحه اللعنة لجرمه العظيم  

  ن، الرهبانرئيس الدير، ميليتو

  !اللعنة، اللعنة األبدية  

  لتقذفه الصواعق وترسل السماء  

   من نار حتى يغدو هباءاشواظ  

  !وتنثر الريح رماده اللعين في األرجاء  

  .)إلى ليونورا(  رئيس الدير

  انهضي وغادري وانزوي  

  حيث ال عين تراك في المحرم  

  جرس الكهف ينذرنا بخطر يهددك  

  يرة في حياتكوحين تأتي الساعة األخ  

  سنسرع إليك لنعزي روحك  

  !قبل أن نهبها لإلله مخلصك  

    رئيس الدير، ميليتون، الرهبان

  لتسبغ عليك العذراء  

  وشاح رحمتها  

  والمالئكة في السماء  

  !سهر حمايتها  

  لتسبغ علي العذراء  ليونورا

  وشاح رحمتها  

  والمالئكة في السماء  

  !حمايتهالسهر ت  

د األب رئيس الدير، تنهض وتسير وحدها       ليونورا تقبل ي  (  

  .)يمد األب الرئيس ذراعيه نحوها، يباركها. إلى صومعتها

  
  


