
  

  

  اـتوسك
  صل األولالف

يوجـد  . لوحة كبيرة مغطاة بقمـاش    الى اليسار مصطبة وعليها     . الى اليمين كنيسة أتافنتي   
يرتـدي  .  يندفع الى الداخل من باب جانبي وهو يلهـث         أنجلوتي. مختلف أدوات الرسام وسلّة   

  .ينظر حواليه في ذعر. ؛ انه يرتجف من الخوفة ويبدو عليه اإلعياءمالبس السجن الرث
   أخيرا، آه  أنجلوتي

  أرى في رعبي الجنوني  

   مكشروجه شرطي  

  في كل وجه  

ذي قبل، وبدا أنـه      هادئا أكثر من     ،ديد، ثم ينظر حواليه مرة أخرى     ينتابه فجأة خوف ش   ( 

  ). عندما يرى الركن وإناء الماء المقدس وتمثال العذراءيتنهد في ارتياح. يعرف المكان

    والركن، اإلناء  

  التمثالعند قدم   

  هذا ما كتبت لي أختي عنه  

يتطلع باهتياج مرة   . ، ولكنه لم يجده    المفتاح عند قدم التمثال    بحث عن  الى الركن لي   يذهب( 

  ).ثم يبحث مرة أخرى فيجد أخيرا المفتاح، ويتوقف في يأس أخرى

  ! وهذا هو المصلى،هذه هو المفتاح  

 ويذهب نحو المصلى؛ يـضع      حواليهينظر  . ينتابه الخوف فجأة خوفا من مراقبة أحد ما       ( 

المـساعد المـسؤول   يظهر من الخلف . ، ثم يغلقه وراءه، ويختفيالمفتاح في القفل ويفتح الباب  

 بصوت عال   يذهب الى المصطبة، متكلما   . نعن نظافة المصلى حامال حزمة من فراشي الدها       

  .)كأنما يحادث أحدا

  أنظف دائما  المساعد

  كل فرشاة قذرة  

  !ن فقيرمثل قبة كاه  

  ..للسيد الرسام  

  .) ويستغرب أن يراها فارغةينظر أعلى المصطبة( 



  كفرادوسيأقسم أن الفارس   

  .قد عاد  

  )ينظر داخل السلة.  يضع جانبا الفراشي ويذهب الى المصطبة(

  .السلة لم تلمس. لست مخطئا  

   .) بهدوء ويصليع ومساعد الشماس يرك،أنجلوسيرن جرس . ينزل من المصطبة( 
Angelos Domini nuntiative Mariae 
Et concepit de Spirit Sancto 
Ecce ancilla Domini. 
Fiat mihi secundum verbum tuum 
Et verbum caro factum est 
Et habitavit in nobis. 

 
   تفعل؟اماذ    كفرادوسي

  أصلي    المساعد

فت المساعد الـى كفرادوسـي      يلت.  يتأملها يقف الرسام صامتا أمامها   .  كث زرقاوان وشعر ذهبي  

لها عينان  . انها تمثل مريم المجدلية   . كفرادوسي يذهب الى المصطبة ويكشف عن اللوحة      (ليقول شيئ 

  :)يرى اللوحة المكشوفة ويهتف في دهشةا، 

  !هذه صورتها! أم اإلله  

  .الرسم  أدواتأعطني    كفرادوسي

ارا ليرى ما أنجز من عمل، بينمـا        يرسم بسرعة، متوقفا مر   كفرادوسي  . المساعد يعطيه إياها  ( 

  .أسفل المصطبةوهو يحمل الفراشي ليغسلها في جرة يذهب ويعود، كان المساعد 

 فيه صورة مـصغرة، وينظـر فيـه         ، ويخرج من جيبه حقا    فجأة يتوقف كفرادوسي عن الرسم    

  .)قارنه بالرسموي

  !ليس مع القديسينإمزح مع الرجال، و    المساعد

  موضه غالفن، في     كفرادوسي

  يمزج الجمال معا     

  ولكن في رسمي لهذه اللوحة     

  ! بك يا توسكاال أفكر اال     

   العذراءهذه التنانير التي تتالءم مع    المساعد

  تصدر رائحة من جهنم     

  !ينن ليس مع القديسكإمزح مع الرجال، ول     



  

  انهم جميعا يصرون على المعصية     

  .فلنعذ منهم بشارة الصليب     

  )ى كفرادوسي ال(    

  .أنا ذاهب يا سيدي     

  !افعل كما تحب    سيدواكفر

  )يستمر في الرسم (      

  السلة ممتلئة    المساعد

  هل أنت صائم؟     

  لست جائعا    كفرادوسي

  آه، يا للعار    المساعد

  .)ال من العطوسييضع السلة جانبا، ويستنشق قل(     

  .تذكر أن تغلق الباب حين تغادر     

  !وحياهللا ر    كفرادوسي

  أنا رايح    المساعد

يظهـر أنجلـوتي وراء     . يستمر في رسمه ورأسه الى المصلى     . يخرج من آخر طرف في المسرح     ( 

  )، ويضع مفتاحه في القفل ويفتح الباب أن المصلى فارغاالباب، ظانا 

  !هل من أحد هناك    كفرادوسي

؛ ولكـن   خرى في الكنيسة  من حركة كفرادوسي، ويتوقف كأنما يريد أن يختبئ مرة أ         أنجلوتي يجفل   ( 

  .) اليه كأنما ال يتوقع مساعدتهعندما رأى وتعّرف على كفرادوسي مّد ذراعيه

  !أنت يا كفرادوسي    أنجلوتي

  !الرب أرسلك الي     

  أال تعرفني؟      

  هل السجن غيرني كثيرا؟     

اليه وينظر  نحو أنجلوتي متطلعا    كفرادوسي يعرفه على الفور، ويلقي بفراشيه، وينزل عن المصطبة          (

  .)حوله في حذر

  !أنجلوتي   كفرادوسي

  !الرومانية البائدةقنصل الجمهورية      

  ). الجانبييركض نحوه ليغلق الباب(      



  .لقد هربت لتوي من سجن سنت أنجلو  أنجلوتي

   أنا هنا في خدمتك   كفرادوسي

  ! ماريو )في الخارج(   توسكا

   !انها امرأة غيور! إختبئ  كفرادوسي

  .ة سأبعدهافي لحظ     

  !أنا هنا  كفرادوسي

  .بالكاد أستطيع الوقوف. أنا مرهق  أنجلوتي

  .)كفرادوسي يقفز بسرعة الى المصطبة ويأخذ السلة وينزل بها ويعطيها الى أنجلوتي( 

  .يوجد طعام وخمر في هذه السلة  كفرادوسي

  !شكرا لك  أنجلوتي

  .)يدفعه نحو المصلى بسرعة(   كفرادوسي
  !شكرا لك  أنجلوتي

  !بسرعة    فرادوسيك

  ) المصلى أنجلوتي يذهب الى (    

  !ماريو! ماريو! ماريو    توسكا

  .أنا هنا    كفرادوسي

 . ناظرة حواليها وقد تملكها الشك     توسكا تندفع الى الداخل بسرعة    .  متظاهرا بالهدوء  يفتح الباب  (

  )كفرادوسي يحاول أن يعانقها ولكنها تدفعه عنها بجفاء 

  لق؟لماذا الباب مغ    توسكا

  .امساعد الشماس يريده مغلق    كفرادوسي

  مع من كنت تتكلم؟    توسكا

  معك    كفرادوسي

  أين هي؟. كنت توشوش بكلمات أخرى    توسكا

  من؟    كفرادوسي

   المسرعة سمعت خطواتها! هي    توسكا

  .وحسيس ثيابها    

  أنت واهمة    كفرادوسي

  !تلك المرأة! هي    توسكا

   



  هل تنكر ذلك؟   توسكا

  )يحاول أن يقبلها (  نا أنكره وأحبكأ     كفرادوسي

      !أمام العذراء! آه     توسكا

  ال يا ماريو، دعني أصلي لها أوال     

  .وأقدم لها هذه الزهور     

 وتصلي بخشوع، راسـمة   تركع  . هاتذهب الى تمثال العذراء وتنسق حوله الزهور التي تحملها مع         ( 

   )له كفرادوسي يعود الى عمتقف، شارة الصليب على صدرها،

  ذه الليلةسأقوم بالغناء ه. إصغ الي    

  ولكن الغناء سيكون قصيرا    

  انتظرني عند باب المسرح    

  .معا لالفيالوسنذهب الى     

  )غارقا في التفكير (      كفرادوسي

  هذه الليلة؟     

  لقمر في تمامه     توسكا

   وعطر الزهورفي الليل     

  تغبط قلوبنا     

  ؟أال يسرك هذا     

  منع     كفرادوسي

  !قلها ثانية    توسكا

  !نعم    كفرادوسي

  أال تتنهد من أجل أن يكون لنا بيت صغير    توسكا

   مختبئا بين الشجر؟ ننتظر فيه    

  عشنا المقدس، ال يعرفه في العالم أحد    

  .مفعم بالحب واألسرار    

   نصغي الى أصوات الطبيعةأن أكون الى جانبك    

  !في ليلة ساحرة النجوم    

  شجرمن الغابات وال    

  العشب الجافمن     

  من أعماق اللحود المندثرة    



  مضمخة بالصعتر البري    

  في الليل تسمع همسلت المحبين    

  والنصائح والعتاب    

  الذي يلين به القلب    

      وتسمع حفيف الزهر والحقول    

  وأنفاس البحر في شعاع القمر    

   ذات النجوموقبة السماء    

  تثير في توسكا رغبات    

  !حب مجنون    

  .لقد أمسكت بي في فخك أيتها الحورية الفتانةآه،     كفرادوسي

  !ان حبا مجنونا يلتهب في دماء توسكا    توسكا

  !أنا قادم يا حوريتي    كفرادوسي

  !يا حبيبي    توسكا

  .اآلن اتركيني لعملي   كفرادوسي

  هل تطردني؟   توسكا

  .تعرفين أن عملي مستعجل   كفرادوسي

  أنا ذاهبة   توسكا

  )ناظرة اليه، وترى اللوحة التي يرسمها فتندفع عائدة نحوه، ثم تلتفت ال عن كفرادوسيتبتعد قلي( 

  من هذه المرأة الشقراء هناك؟  

  هل أحببتها؟. مريم المجدلية   كفرادوسي

  !انها جميلة جدا   توسكا

  !مديح نادر   كفرادوسي

  هل تضحك؟   توسكا

  .من قبلرأيت هاتين العينين الزرقاوين    

  وجد مثلها كثير في العالمي   كفرادوسي

  !انتظر، انتظر   توسكا

  !انها مارتشيزا أتافنتي   

  !حسنا   كفرادوسي

  هل رأيتها؟ هل أنت مغرم بها؟ هل تحبها؟   توسكا



  .انها مصادفة بريئة   كفرادوسي

  .، وهذا الهمس، كانت هنا قبل أن أدخلهذه الخطوات   توسكا

  !آه منك، تعالي هنا   كفرادوسي

  !أتفعل هذا بي! لغاويةهذه ا   توسكا

  .صلي ورسمتها دون أن تدريجاءت لت. رأيتها البارحة، وكان هذا صدفة   كفرادوسي

  !إحلف على هذا   توسكا

  !أحلف به   كفرادوسي

  !كيف تحملق بي   توسكا 

  !كفاك   كفرادوسي

  !انها تسخر مني، انها تضحك علي   توسكا

  !جنون   كفرادوسي

  .آه لهاتين العينين   توسكا

  بعينيك السوداوين المنفعلتين؟أية عينين في العالم تقارنان    دوسيكفرا

  حياتي كلها تحوم حولها   

  . في الحب، الهبتين في الغضبعينين وديعتين   

  أية عينين في العالم تقارنان    

  !بعينيك السوداوين الحبيبتين   

  !أنت غيورة       

  .نعم أشعر بهذا، أنا أعذبك بغيرتي دائما   توسكا

  !أنت غيورة   رادوسيكف

  .أعرف أنك تغفر لي   توسكا

  أنك تغفر لي أعرف   كفرادوسي

  لو عرفت بما أعاني   

  انها كلمات مريحة   

  .قلها مرة ثانية   

  ذوييا حياتي، يا حبي الذي ال ي   كفرادوسي

  "انني أحبك فلوريا  "سأقول دوما    

  أ روحك، سأقول دائمالتهد   

  "فلوريا انني أحبك "    



  )تحرر نفسها منه (    توسكا

  .كم نقترف من خطيئة! يا الهي   

  .لقد أفسدت شعري   

  !اآلن اتركيني   كفرادوسي

  ابق في عملك حتى المساء   توسكا

  وعدني، أن ال تأتي امرأة لتصلي   

  أو حظا أكان صدفة    

  .أكانت شقراء أم سمراء  

  أقسم على هذا ياحبي   كفرادوسي

   !اذهبي  

  !سراع بخروجيلماذا تريد اإل   توسكا

  مرة ثانية؟   كفرادوسي

   )ترتمي بين ذراعيه(   توسكا

  !ال، اغفر لي   

  أمام السيدة العذراء؟   كفرادوسي

  !انها في منتهى الطيبة   توسكا

  )يقبل أحدهما اآلخر (   

  !ولكن اجعل عينيها سوداوين   

صغي ليتأكد أن توسـكا     كفرادوسي يقف منفعال مفكرا، ثم يتذكر أنجلوتي، ي       . توسكا تسرع بالخروج  ( 

هـادئ يـسرع نحـو       أن كل شـيء      يرى حين. يفتح الباب نصف فتحة وينظر خارجا     . قد خرجت 

  .)هو وأنجلوتي يهزان األيدي بحرارة.  الذي يفتحه له كفرادوسييظهر وراء الباب. المصلى

  ، توسكا مؤمنةانها امرأة طيبة   كفرادوسي

  تخفي شبئا في اعترافهاال     

  دئا ولهذا بقيت ها  

  .حذر مقاطعتها  

  هل نحن وحدنا؟  أنجلوتي

  ما هي خطتك؟  كفرادوسي

  ، سأترك البالدتعتمد على ما يجري  أنجلوتي

  .أو أبقى مختبئا في روما  



  ...أختي  

  مارتشيسا أتفانتي؟  كفرادوسي

  ءنعم لقد خبأت يعض ثياب النسا  أنجلوتي

  هناك في المذبح  

  ومروحة, ثيابا، ونقابا  

  .وحالما يأتي الظالم سأرتديها  

  أفهماآلن   كفرادوسي

  السلوك الحذر  

  واإلبتهال والصالة  

  في المرأة الشابةالجميلة  

  لقد أثارت شكوكي  

  بأنها تحمل حبا غير شرعي  

  ! أنه حب أخوي–فهمت اآلن   

  كل شيءانها تجرأ على   أنجلوتي

  .الشرير سكاربياذلك لتخلصني من   

  ؟ سكاربيا  كفرادوسي

  الذي يستخدم نفوذه في الكنيسة  

  ليشحذ شهوته الخليعة  

  .كاهن اإلعتراف والجالدويجعل من نفسه   

  لو كلفني إنقاذك حياتي  

  لن أسمح إلرادته الفاجرة أن تنتصر  

  .تى الليل أن تنتظرحولكن ال آمن عليك   

  .أخشى من ضوء النهار  أنجلوتي

  الكنيسة تفضي الى حديقة  كفرادوسي

  جة وهي ليست مسي  

  ثم يليها غابة من قصب  

  .تمتد على طول الحقول  

  .انني أعرفها  أنجلوتي

  خذ المفتاح  كفرادوسي



  سأتصل بك قبل المساء  

  .معك ثياب النساءوخذ   

  ) أنجلوتي يذهب للبحث عن الثياب (  

  هل علي أن أرتديها؟  أنجلوتي

  .ال يهم اآلن فالطريق مهجور  كفرادوسي

  .وداعا  أنجلوتي

   أصبحت األمور خطيرةاذا  كفرادوسي

  اذهب الى بئر الحديقة   

  قليل الماء فيه   

  ولكن في منتصفه  

  مظلمفجوة تقود الى كهف   

  إلختباء آمنوهو مكان ل  

  .ال يصل اليه إنسان  

  )يسمع هدير مدفع، يتطلع أحدهما الى اآلخر في ذعر (   

   يطلق من السجن؟هل المدفع  أنجلوتي

  هربك قد اكتشف  كفرادوسي

  . سيطلق سكاربيا كالبه الدمويةواآلن  

  وداعا  أنجلوتي

  سآتي معك  كفردوسي

  !سنكون على حذر  

  أسمع شخصا قادما  أنجلوتي

  .اذا هاجمونا سندافع جيدا عن أنفسنا  كفرادوسي

  )يتركان الكنيسة بسرعة (   

  )يدخل مساعد الشماس الهث األنفاس (   

  !فرح عظيم يا سيدي  المساعد

  أنا آسف! ذهبلقد   

  وز إطالق العنان لكافراليج  

  )خوة وفرقة الكورال يهرعون من كل جانب صبية المذبح، اإل(   

  !هل جاءت فرقة الكورال كلها هنا  



  .هيا! بسرعة  

  أين؟  الكورس

  .الى غرفة الثياب  المساعد

  ماذا حدث؟  الكورس

  ؟أال تعرفون  المساعد

  بونابرت، الشرير،  

  بونابرت  

  ماذا جرى؟  الكورس

  سحقطورد و  المساعد

  وأطلق عليه الرصاص  

  .وذهب الى الجحيم  

  من قال هذا؟  الكورس

  .أحالم وقصص خرافية  

  انها الحقيقة  المساعد

  حصلت لتوي على األخبار   

  !لنحتفل بالنصر  الكورس

  والليلة سيقام موكب عظيم  المساعد

  لحملة المشاعل  

  في قصر فرنيسواحتفال يقوم   

  وأغنية جديدة للمناسبة   

  ريا توسكاتغنيها فلو  

  بينما في الكنائس  

  !تراتيل لإلله  

  مواآلن ادخلوا وارتدوا ثيابك  

  بدون ضجة  

  . الى غرفة الثياب! هبا!هيا  

   )متجاهال المساعد الذي يدفعهم عبثا نحو غرفة الثياب(   الكورس

  !الدفع مضاعف  

  !لنحتفل بالنصر  



  !لنرتل تي دومم وغلوريا، المجد هللا  

  .المساءموكب مشاعل عظيم هذا   

  .كفى، واذهبوا الى غرفة الثياب  المساعد

  !لنغن  الكورس

  !لنحتفل بالنصر  

كأنكما بفعل  يتوقف الجميع، . وبعض أتباعه فجأة عند الباب، يلحق به سبولتاا يظهر سكاربي( 

       .)ساحر، شاحبين من الخوف عند رؤية سكاربيا
  !على شرف من! ما هذا الهدير في الكنيسة  سكاربيا

  ...سيدي، انه الفرح العظيم  ساعدالم

  .تهيؤوا للتي دوم  اسكاربي

  )المساعد يحاول أن يهرب ولكن سكاربيا يمسك به. الجميع يتحركون خاشعين(  

  أنت تبقى  

  لن أتحرك  المساعد

  )الى سبولتا (   سكاربيا

  .قرنة، واجمع كل دليل فتش كل ، وأنت  

  حسنا  سبولتا

  )الى األتباع اآلخرين (   سكاربيا

  .راقبواكل األبواب، ولكن ال تثيروااإلرتياب  

  )الى المساعد (   

  ،ان سجيناللدولة هرب لتوه من سجن سنت أنجلو. واآلن أنت، زن كل األجوبة  

  .واتخذ ملجأه هنا  

  !ليرحمنا اهللا  المساعد

  .ربما اليزال هنا  سكاربيا

  أين هو مصلى أتفنتي؟  

  !ها هو هنا  المساعد

   ) مفتوحايذهب الى الباب فيجده( 

  !أيتها السماء الرحيمة! مفتوحانه   

  !وهناك مفتاح آخر  

  هذا دليل جيد  سكاربيا



  لندخل  

غاضبا؛ يمسك بيده مروحة مغلقة يفتحها يبدو سكاربيا . مرة ثانية يدخالن المصلى ثم يخرجان(

  .)ةبعصبي

  .كانت غلطة فاحشة أن نطلق المدفع  

  ،لقد فّر الوغد  

هذا الشريك الذي ساعده على  من هو.  هذه المروحةولكنه ترك غنيمة ثمينة، 

  الفرار؟

  )يقف مفكرا برهة ثم يتفرس في المروحة (   

  !هذه شارتها! مارتشيسا أتافانتي  

  .)في المصطبة واللوحة ثم يقف محملقاينظر حواليه في أنحاء المصلى (   

  !هذه لوحتها  

  ؟من رسم هذه اللوحة  

  .الفارس كفرادوسي  المساعد

  !هو  اسكاربي

   )يرى أحد األتباع خارجا من المصلى يحمل السلة(   المساعد

  !انها السلة! يا للسماء  

  !عشيق توسكا! هو  سكاربيا

  !انه مشبوه، انه فولتيري  

  !فارغة؟ فارغة  المساعد

  طأ؟خما الماذا تقول؟   سكاربيا

  هذه السلة وجدت في المصلى  المساعد

  هل تعرفت عليها؟   سكاربيا

  !طبعا  المساعد

  ..انها سلة الرسام، ولكن ربما  

  ،تركتها مليئة بالطعام  

  الرسامغذاء   

  !هل أكله  سكاربيا

  في الكنيسة؟ لم يكن معه المفتاح،  المساعد

  هذا ما قاله،. ولم يكن ينوي أكله  



  لقد وضع الطعام جانبا  

  )الى نفسه (   

  رب ارحمني  
Libra me Domini 

  )جانبا (   سكاربيا

   اآلنكل شيء أصبح واضحا  

  طعام مساعد الشماس  

  أصبح فريسة ألنجلوتي  

، تسير مباشرة الى المصطبة، ولكنها ال تجد كفرادوسي هناك. ، بحالة هائجةتوسكا تدخل( 

حيث يوضع ختبئ وراء األسطوانة حين يرى توسكا يسكاربيا . ث عنهحوتذهب الى وسط الكنيسة تب

  ).الماء المقدس

  يجب أن ال تراني،! توسكا  

  منديل يد ليجعل رجال غيورا يركع على ركبتيه؛و استخدم إياج  

  !أنا لدي المروحة  

  )تعود الى المصطبة (   توسكا

  !ماريو !ماريو  

   )يذهب نحو توسكا(   المساعد

  الرسام كفرادوسي؟  

  !من يعلم أين هو  

  لقد اختفى، كالساحر المخاتل  

  !يتسلل بعيدا  

  أيخدعني؟  توسكا

  !نياليستطيع أن يخونال، ال،   

  )يحيي توسكا (   سكاربيا

  توسكا السماوية  

  هذه يدي تمتد  

  لتصافح يدك الصغيرة  

  ليس من قبيل التهذيب  

  ولكن ألقدم لك الماء المقدس  



  ).توسكا تلمس أصابع سكاربيا وتصلب نفسها(   

  .شكرا لك ، سيدي  توسكا

   أنت مثل نبيل  سكاربيا

  مليء بالحماس المقدس  

  لديك موهبة فن سماوي  

  شعل اإليمان في روح اإلنساني  

  !ما أرقك  توسكا

   )بعض العمال يبدؤون في الدخول الى الكنيسة ويذهبون نحو المؤخرة(   

  النساء التقيات تدرة  سكاربيا

  وأنت فنانة  

  .تأتين للصالة في الكنيسة  

  ماذا تعني؟  توسكا

  وال تتصرفين مثل النسوة  سكاربيا

  قليالت الحياء  

  في مظهرهن ولباسهن  

  )يشير الى اللوحة (   

  مثل مريم المجدلية،  

  !وتأتي هنا لشؤون الحب  

  ؟ماذا؟ شؤون الحب  توسكا

  ماالبهان؟  

  )يريها المروحة (   سكاربيا

  هل هذه أداة رسام؟  

  )تمسك بها (  توسكا

  مروجة؟ أين كانت؟  

  المصطبةهناك على   سكاربيا

  من الواضح أن أحدا فاجأ العاشقين  

  !رففقدت ريشها وهي تطي  

  )تتفحص المروحة (   توسكا

  شارة مرتشسا أتافنتي! التاج  



  !كانت شكوكي صحيحة  

   )جانبا(  سكاربيا

  !وصلت الى غايتي  

  )جانبا (   توسكا

  وجئت اليه حزينة  

  ألقول بأن السماء  

  هباء تقمر الليلة لم  

   المغرمة حزينةاتوسك  

  )جانبا (   سكاربيا

  !السم يفعل فعله  

  ) يدخلون لفالحات من سييو سياراجماعة من الرعاة وا(  

  ماذا يقلقك أيتها السيدة اللطيفة؟  سكاربيا

  ،ان دموعا متمردة تنساب على خدك الجميل  

  ، أيتها السيدة الحلوةوتغسله  

  ذا يحزنك؟ما  

  الشيء   توسكا

  .) يدخلون ترافقهم بعض السيداتبعض النبالء(   

  أقدم حياتي لتجفيف هذي الدموع  سكاربيا

  )ير مصغية اليه غ(   توسكا

  أنا هنا أتمزق  

  بينما هو في ذراعي أخرى  

  يسخر من آالمي  

  !السم ينهشها  سكاربيا

  أين هما  توسكا

  !أقبض على الخائنينلو أنني   

  !آه، يا لشكوكي  

  !الفيلال هي ملجأ العاشقين  

  !خائن، خائن  

  بالقذرآه عشي الحبيب تلوث   



  !سأفاجئهما هناك كالقدر  

  )للوحة تلتفت مهددة ا(   

  !لن تنعمي به الليلة، أقسم  

  !في الكنيسة  سكاربيا

  !ليسامحني اهللا  توسكا

  انه يرى أنني أبكي لوعة   

وحالما تخرج تبدأ الكنيسة . سكاربيا يسندها حتى الباب متظاهرا بالتعاطف معها. تبكي بمرارة( 

جماعة المصلين تلتئم . الفوريظهر سبولتاعلى . سكاربيايعود الى األسطوانة ويشير. باإلمتالء تدريجيا

  .)البعض يركع ويصليظار الكردينال؛ في الخلف في انت

  )تا الى سبول(     سكاربيا

  ليلحق بها ثالثة من أتباعي  

   في عربة حيث تذهب  

  .وحاذروا أن يراكم أحد  

  حسنا  سبولتا

  أين نتقابل  

  في قصر فرنسيس  سكاربيا

  ) سبولتا يسرع بالخروج (  

  !إذهبي يا توسكا  

  !لقد عشش سكاربيا في قلبك  

يفتح  يبعد الجمهور ل   الحارس السويدي .  الكنيسة حتظهر عند مذب   الحاشية التي ترافق الكردينال   ( 

   )ممرا

  !اذهبي يا توسكا  

  سكاربيا لك بالمرصاد  

  .صقر الغيرة يحلق فوقك  

  وشكوكك واعدة  

  !سكاربيا يعشش في قلبك  

  !ذهبي يا توسكاإ  

  .)الذي يركع باحترامالكردينال يبارك الجمهور . يمر الكرديناليركع للصالة حين ( 

  يقرأ اإلصحاح  



Adjutorium nostrum in nomini Domini 
  جمهور المصلين  

Qui fecit coclum et terram. 
  اإلصحاح  

Et hoc nunc et usque in saeculum 
  :عنف رغبتي لها هدفان  سكاربيا

  رأس المتمرد  

  ليس األثمن  

  رى اللهب في العينين المنتصرتينأآه لو   

  !يخبو موجعا بالحب  

  أمسك بين ذراعي  

  وأنا أتحرق بالحب  

  .واحدا الى المشنقة، واآلخر بين ذراعي  

  )نحو المذبح وتركع جماعة المصلين كلها تنتقل (   

  الكورس

  
Te deum laudamus 
Te deminum confitemur. 

  )كأنما يصحو من حلم (   سكاربيا

  !أنسى اإللهلتني توسكا جع  

  الجميع
Te actermum Patrum omnis terra venerature. 

  

    

*   *   * 


