
  

  
  توسكا

  الفصل الثاني

شباك كبير يشرف .أعدت مائدة.فلغرفة سكاربيا في الطابق األس. فرنيسقصر     
يأخذ . من حين آلخر يتوقف ليفكر.  جالس الى الطاولة يأكلسكاربيا. انه ليل. ساحة القصرعلى 

  . يفضحه توتره المحمومساعة من جيبه؛ انه في حال من القلق

  

   صقر جيدتوسكا تقوم بدور    سكاربيا

  أنا واثق أن كالب الصيد    

  آلنيقبضون على فريستهم ا    

  وفجر الغد سيرى    

  الوسيموماريو أنجلوتي     

  .معلقين بأنشوطة على المشنقة    

  ) فيظهر سكيارون يرن جرسا يدويا(     

  القصر؟هل توسكا في     

  .خادم الغرف ليأتي بهالقد أرسل     سكيارون

  )مشيرا الى النافذة (     سكاربيا

  إفتحها    

         .)، وصوت األركسترا يمكن سماعهلي كانت الملكة تقيم حفال على شرف ميالسفي الطابق السف( 

  الوقت متأخر    

  .والمغنية األولى للكونتاتا لم تصل بعد    

  )الى سيارون (     

  ؛إنتظر توسكا عند المدخل    

  أخبرها أن زمن الكونتاتا    

  ...أو أفضل. قد انتهى    

  ) ويكتب مذكرة  المائدة، يذهب الىينهض (    

  



  )ا  وصب لنفسه شرابسكاربيا يعود الى المائدة .سيارون يخرج(     

  !ألنها تحب ماريو!... ستأتي    

  وألنها تحب ماريو    

  ستخضع لرغباتي    

  ان انتصارا عنيفا    

  من قبول لينهو أمتع     

  سأجد بعض الرضى في التنهدات    

  وفي طلوع البدر الشاحب    

  أستطيع معها أن أعزف القيثار ال    

  أو أتحدث عن المستقبل    

   الوردبعّد بتالت    

  ني خروفأو أرنق النظر بعي    

  !أو أتمهل كالسلحفاة    

  سأتبع ما أرغب،. انني مفعم بالرغبة    

  ي وأرميها جانباتآخذ نشو    

  وألتفت الى إغواء جديد    

  فاهللا قد خلق، جماال متنوعا    

  )ب ريش(وخمورا مختلفة     

  

  )يدخل (     سيارون

  هناسبولتا     

  جاء في اللحظة المناسبة.. ليدخل    سكاربيا

  

  )ة  قرب الباب في المؤخرالى الغرفة ولكنه يبقى فييعود . يدعو سبولتا سيارون يخرج ل(

  

  ،حسنا، يا رجلي اللطيف    

  كيف كان الصيد؟    

  )يتقدم الى األمام، لنفسه  (    سبولتا

  !ساعدني يا قديس إغناتيوس    



   )االى سكاربي(     

  لقد تبعناطريق السيدة    

  وصلنا الى فيلال مستفردة    

  مختفية بين الشجر،  

  دخلت اليها، وسرعان ما خرجت    

  فقفزت فوق جدار الحديقة     

  مع كالبي    

  ودخلت المنزل    

  حسنا فعلت يا سبولتا    سكاربيا

  !تشمت وبثت ونقبت    سبولتا

  وجدت أنجلوتي؟!  آه    سكاربيا

  لم يكن موجودا    سبولتا

  !الخائن! الكلب    سكاربيا

  !الى المشنقة! األفعى    

  ياالهي !آه     سبولتا

  جدت الرسامو    

  كفرادوسي؟    سكاربيا

   اآلخرانه يعرف أين اختفى الرجل    سبولتا

  إشاراته، كلماته    

  تفضح أسلوبه الساخر    

  .فقبضت عليه    

  !هذا أفضل    سكاربيا

  )مشيرا الى الغرفة الداخلية (    سبولتا

  لقد احتجزته هنا     

 التي اك المفتوح نغم الكونتاتاخالل الشبيتوقف غجأة حين يسمع من. سكاربيا يروح ويغدو مفكرا( 

  )يرددها الكورس في صالة الملكة في األسفل 

  

  الرجال وتصعدترتفع أغنية     الكورس

  مخترقة المسافات، مخترقة السماوات    



  الى آفاق مجهولة    

  كما األناجيل تقول  

  !انها تحييك يا ملك الملوك    

  أدخل الفارس    سكاربيا

  )سبولتا يخرج (     

  )ون الى سيار(     

  أحضر روبرتي والقاضي    

  

ثالثة أتباع يحضرون كفرادوسي، ثم سبولتا و. سكاربيا يجلس الى الطاولة. يخرج سيارون( 

  )روبرتي، الجالج والقاضي والكاتب وسيارون يدخلون 

  

  ما هذه المعاملة الشرسة؟   دوسياكفر

  أيها الفارس، من فضلك إجلس    سكاربيا

  ...أرغب أن أرى  كفرادوسي

  إجلس  ياسكارب

  سأقف  كفرادوسي

  حسنا  اسكاربي

  

  !اليكذه األغنية هلتصعد   ، توسكاالكورس

  ليحلق لحن تمجيدك  

  صاعدا اليك   

  أيها اإلله القدير المنتصر  

  ،أيها اإلله الذي وجد قبل كل العصور  

  مع لحن المالئكة  

  لترتفع هذه األغنية اليك  

  .أغنية الرجال ترتفع وتصعد، الخ  

  

  ون أنك أنتويقول  سكاربيا

   في سنت أندريامن آواه  



  وزودته بالطعام والثياب  

  هذه كذبة  كفرادوسي

  دينةوأخذته الى منزلك خارج الم...   سكاربيا

  أي برهان لديك؟. أنكر هذا  كفرادوسي

  .مواطن مخلص  سكاربيا

  من يتهمني؟. دعك في صلب الموضوع  كفرادوسي

  .أتباعك فتشوا الفلال عبثا  

  خبأته جيدايظهر أنك   سكاربيا

  شكوك جاسوس  كفرادوسي

  .حين كنا نبحث كان يضحك  سبولتا

  وال أزال أضحك  كفرادوسي

  !هذا مكان للبكاء  سكاربيا

  ! وكفى!خذ حذرك  

  !أجب  

  )قلق متوتر لسماع الكونتاتا، يذهب ليغلق النافذة (   

  أين أنجلوتي  

  ال أعلم  كفرادوسب

  ؟هل تنكر أنك أعطيته الطعام  سكاربيا

  أنكر  كفرادوسي

  ؟بوالثيا  سكاربيا

  أنكر  كفرادوسي

  لال؟يوأنك ألجأته الى الف  سكاربيا

  !أنكر ذلك  كفرادوسي

  تعال أيها الفارس، فكر بعناية  سكاربيا

  عنادك ليس حكيما   

  اعتراف سريع منك  

  ينقذك من ألم عظيم  

  :خذ نصيحتي واخبرني  

  أين أنجلوتي؟   



  ال أعرف  كفرادوسي

  )جانبا (   سبولتا

  !آه  

  )نحوه وتعانقه  ترى كفرادوسي، تركض. تدخل توسكا وهي تلهث (  

  !ها هي ذي  سكاربيا

  ؟ماريو، لماذا أنت هنا  توسكا

  )يوشوش توسكا (   كفرادوسي

   عما شاهدته هناك،صامتةابق   

  . فانك تقتلينيوإالّ  

  ماريو كفرادوسي، القاضي  سكاربيا

  ينتظرك كشاهد  

  )الى روبرتي (   

  المعهودتقوم أوال باإلجراء   

  ثم حسب تعليماتي  

سبولتا يتحرك نحو . خرون، تبقى توسكا وسكاربيايتبعه اآل. يخرج القاضي الى غرفة التعذيب ( 

  .)سكاربيا يطمئنها بأدب جم. دهشة وتوسكا تجفل.ةالباب الخلفي في الطرف البعيد من الغرف

  

  .اآلن علينا أن نتحدث كأصدقاء طيبين  سكاربيا

  )بالجلوس يشير الى توسكا (   

  كفي عن نظرة الرعب  

  )تجلس بهدوء تام (   توسكا

  منزعجة أبداأنا لست   

  وقصة المروحة؟  سكاربي

  كانت غيرة حمقاء  توسكا

  ؟إذن فمارتشيسا أتافنتي لم تكن في الفيلال  سكاربيا

  ال، كان وحيدا  توسكا

  ؟ هل أنت واثقة؟ وحيدا  سكاربيا

  ال شيء يخفى على عين غيورة  توسكا

  ! وحيدا،وحيدا  



  !حقا  سكاربيا

  !نعم، وحيدا  توسكا

   !نفعاليا لهذه اال  سكاربيا

  أنك خائفة يبدو  

  أن تخوني نفسك  

  

  سيارون ماذا قال الفارس؟  

  )يظهر في الباب (  سيارون

  ه ينكر كل شيءنا  

  إستمر  سكاربيا

  )سيارون يعود مغلقا الباب وراءه  (  

  ال فائدة من هذا  توسكا

  رى يا سيدةنس  سكاربيا

  أتريد أن يكذب ليرضيك؟  توسكا

  ال، الحقيقة تقصر  سكاربيا

  .زمن تعذيبه األليم  

    الزمن األليم؟ ماذا يعني هذا؟  توسك

  ماذا يحدث في هذه الغرفة؟  

  ذالقانون عليه أن ينفّ  سكاربيا

  ماذا يجري؟! يالهي  توسكا

  !ماذا يجري! يجري ماذا  

  عشيقك مربوط اليدين والقدمين  سكاربيا 

  مشدودغيه إطار وحول صد  

  دون رحمةينزف دما   

  عند كل نكران  

  !ال! ال    توسكا

  !أيها الشيطان المكشر  

  !ه آ  كفرادوسي

  !رحمة به! انه يئن  توسكا



  لديك القوة إلنقاذه  سكاربيا

  حسنا أوقف هذا  توسكا

  خفف عنهسيارون،   سكاربيا

   تماما؟)يظهر عند الباب (   سيارون

  تماما  سكاربيا

  )لى غرفة التعذيب، مغلقا الباب خلفه يعود اسيارون ( 

  .واآلن أريد الحقيقة  

  دعني أراه  توسكا

  !ال  سكاربيا

  )تحاول أن تقترب من الباب (   توسكا

  !ماريو  

  !اتوسك  كفرادوسي

    ؟أال يزالون يعذبونك  توسكا

  ، كوني هادئةال، تشجعي  كفرادوسي

  أنا أتحّدى األلم  

  .تعالي، توسكا، لنتكلم  سكاربيا

  نا ال أعرف أي شيءأ  توسكا

  !؟ روبرتي إبدأ ثانيةأال يكفيك هذا اإلختبار  سكاربيا

  !ال، توقف  توسكا

  هل تتكلمين؟  سكاربيا

  !ال  توسكا

  حش، أنت تعذبه،وآه أيها ال  

  حش، أنت تعذبه،أيها الو  

  .أنت تقتله  

    يعذبهصمتك هو الذي  سكاربيا

  .أكثر فأكثر  

  ع؟ أيمكنك الضحك من هذا اإللم المرّو  توسكا

   على المسرحتوسكا لم تكن أكثر مأسوية  سكاربيا

  !إفتح الباب لتسمع صراخه  



  )نصبا حاجزا الطريق تم  سبولتا يفتح الباب وهو يقف(  

  !اني أتحداك  كفرادوسي

    !أقسى! أقسى  سكاربيا

  .أتحداك  كفرادوسي

  !تكلمي  سكاربيا

  ماذا أقول؟  توسكا

  تعالي هنا  سكربيا

  !ال أعرف شيئاآه،   توسكا

  ؟آه، هل علي أن أكذب  

  ؟أين أنجلوتيأخبريني،   سكاربيا

    أخبريني، أين أنجلوتي؟  

    تعالي ، تكلمي أين يختبئ؟  

  ؟تعالي، تكلمي أين هو  

  !ال! ال  توسكا

  آ ه، ال أستطيع أن أحتمل أكثر  

  آه، هذا رهيب  

  !آه  

  توقف عن هذا التعذيب،  

  تملح انه أكثر مما أ  

  أتحمل أكثرال أستطيع أن   

   أكثرال أستطيع أن أتحمل  

  آه  كفرادوسي

تذهب نحو . الغرفة يشير الى سبولتا أن يسمح لها باإلقتراب من. توسكا تلتفت الى سكاربيا، راجية( 

  )، تخاطب كفرادوسي الباب المفتوح، مذعورة من الهول الذي رأته

  

  ؟ تسمح لي بالكالم، هل،ماريو، هل  توسكا

  .ال، ال  كفرادوسي

  !لي، ال أستطيع أن أحتمل أكثرإصغ ا  توسكا

  ا يمكنك أن تقولي؟ال تكوني حمقاء، ماذا تعرفين؟ ماذ  كفرادوسي



   )لسبولتا (   سكاربيا

  !إجعله يهدأ  

   )يغمغم بصالة(      سبولتا
Judex ergo cum sedebit, 
Quid batel apparebht 
Nil inltum remanebit 

  .)سكاربيا يشير اليهم أن يستمروا في التعذيب( 

  

  !آه   كفرادوسي

  )قافزة (   توسكا

  !في بئر الحديقة  

  هذا يكفي يا روبرتي  سكاربيا

  )يظهر عند الباب (   سيارون

  لقد أغمي عليه   

  ! أيها المجرم  توسكا

  أريد أن أراه  

  .أحضره هنا  سكاربيا

ض نحوه توسكا ترك. ، ويلقونه على األريكةيحضر أتباع سكاربيا كفرادوسي وهو فاقد الوعي( 

قربه وهي   لضعفها فتركعثم يعتريها الخجل.  مدمى وتغطي وجهها كي ال تراهولكنها تصعق لمرآه

 والكاتب يغادرون من الباب الخلفي بينما سكاربيا يشير الى سيارون والقاضي وليبرتي. تبكي وتقبله

  )سبولتا واألتباع أن يبقوا 

  

  )يستعيد وعيه (   كفرادوسي

  ...فلوريا  

  ...يبيحب  توسكا

  أهذه أنت؟  كفرادوسي

  !روحي، يا كم عانيت  توسكا

  .ولكن اهللا عادل وسيعاقبه  

  ، هل تكلمت؟توسكا  كفرادوسي

  .ال ياحبيبي  توسكا



  حقيقة؟  كفرادوسي

  ال  توسكا

  في بئر الحديقة  سكاربيا

  إذهب يا سبولتا  

  )سبولتا يغادر (   

  !لقد خنتني  كفرادوسي

  !ماريو  توسكا

  !اللعنة عليك  كفرادوسي

  !ماريو  توسكا

  )يدخل الهثا (   سيارون

  !ألخبارسيدي يا ل  

  ؟ما سبب تعاستك  سكاربيا

  رسالة بالهزيمة  سيارون

  ؟ كيف؟ متى؟أية هزيمة  سكاربيا

  في مارتغو  سيارون

  !تعال! تعال  سكاربيا

  !بونابرت هو المنتصر  سيارون

  وميالس؟  سكاربيا

  !ميالس يتراجع. ال  سيارون

  )ديد، ويجد لتوه القوة لينهض مهددا سكاربيا شالة سيارون بتوتر كفرادوسي يصغي الى رس( 

  

  !النصر! النصر  كفرادوسي

  يوم اإلنتقام قد أهّل  

  !ليجعل الشرير يرتجف  

  تنهض الحرية  

  !والطغاة يندحرون  

  ) تمسك كفرادوسي في يأس تحاول تهدئته (  توسكا

  !إرحمني. اهدأ! ماريو  

  ترينني اآلن فرحا  كفرادوسي



   أعاني في التعذيبوكنت  

  فيرتجف قلبك  

  سكاربيا يا جالد  

  !يا جالد! يا جالد  

  زمجر وازأر  سكاربيا

  أسرع لتريني   

  ! المذنبةأعماق روحك  

  أنت رجل ميت  

    وحبل المشنقة في انتظارك  

  !إذهب! إذهب  

  !إرحمه! إرحمه  توسكا

  !التصغ اليه  

  !ةرحمال! ةرحمال  

  ! إرحمني أنا  

  )ألتباعه (   سكاربيا

  !خذوه بعيدا عني  

  ...، معكماريو  توسكا

  !أنت رجل ميت، إذهب  سكاربيا

  .الال،   توسكا

  !إذهب، إذهب  سكاربيا

  

تحاول توسكا بكل قوتها أن تمنعهم . ويجرونه نحو الباب سيارون واألتباع يقبضون على كفرادوسي( 

  .)وهي متمسكة بماريو

  

  !أنقذه  توسكا

  ...أنا؟ أنت  سكاربيا

  

  )طعامه الذي لم يكمله، ثم يعود هادئا مبتسما طاولة ويتناول ب الى الهيذ(

  



  قطعت عشائي المسكين  

  لهذا كنت نزقا  

  . لخالصهة أن نجد طريقتعالي أيتها السيدة الجميلة، إجلسي لنحاول معا  

  خذي هذه األثناء قليال من الخمر )يجلس (   

  انه خمر إسباني  

  .كوب منه ينعش األرواح  

  )هة سكاربيا محملقة فيه جاتجلس مو(   توسكا

  ؟ كم تريد  

  كم أريد؟  سكاربيا

  ؟ثمنك  توسكا

   قيل عني أنني تاجر, نعم,آه  سكاربيا

  المرأة جميلة ولكنني ال أبيع نفسي   

  .من أجل المال  

  قسمياذا كنت أخون   

  .فلي ثمن مختلف  

  ؟ ه اللحظةذكم انتظرت ه  

  سلب عقلي بحب مريم المجدلية  لقد  

  .ما لم أرك من قبلوأراك اآلن ك  

  دموعك كانت نارا لحواسي   

  وحين حدجتني بنظرات الكراهية  

  !أثرت رغباتي  

  نمربلذة   

  .أمسكت بعاشقك  

  في تلك اللحظة أقسمت   

  !أن تكوني لي  

  !تكوني لي وحدي  

    

  .)وراء األريكةتقفز وتحتمي . يقترب من توسكا بذراعين ممدوتين( 

  



  !ه آ  توسكا

  !كنعم، سأنال  سكاربيا

  ! آ ه  توسكا

  !نالكأ، سنعم  سكاربيا

  )تركض الى النافذة في ذعر (   توسكا

  !سأرمي بنفسي  من النافذة  

  ! ماريو سيبقى ضيفي  سكاربيا

  !يالك من حقير  توسكا

  !أية مساومة مشينة تريد  

  )أن تذهب الى الملكة وتركض الى الباب يخطر ببالها في تلك اللحظة ( 

  

  )ويقف جانبا يقرأ أفكارها (   سكاربيا

  العنفأنا لن أستخدم   

  أنت حرة  

  ولكن آمالك عبث يرجى  

  .ان الملكة ستعفو عن جثة  

  !كم تكرهينني  

  ! يا الهي ه،آ  توسكا

  !ولكن لهذا أرغب بك  سكاربيا

  !ال تلمسني أيها الشيطان  توسكا

  !أنا أكرهك، أكرهك، أكرهك  

  !أنت فاسد األخالق، شرير لعين  

  )تركض منه في ذعر (   

  ؟ ماذا يهم  سكاربيا

  أكان ألمي من الكراهية أو الحب  

  !أنت دنيء  توسكا 

  أنت لي  سكاربيا

  )يحاول أن يمسك بها (   

  !دنيء  توسكا



  !أنت لي  سكاربيا

  !النجدة  توسكا

  !أنت لي  سكاربيا

   !النجدة  توسكا

  !أنت لي  سكاربيا

  !النجدة  توسكا

   )يتوقفان كالهما عند سماع صوت طبول من بعيد( 

  

  هل تسمعين؟  كاربياس

  .انها تقترب. انها الطبول  توسكا

  تقود المجرمين في رحلتهم األخيرة  سكاربيا

  !ن يمرمالز  

  هل تعرفين أي عمل ينفّذ هناك؟  

  تعلق مشنقة   

  حسب اختيارك لماريو  

  .لم يبق له غير ساعة ليحيا  

  .)سكاربيا يراقبا ببرود. وقد انهارتتوسكا تتمدد على األريكة ( 

  

  عشت للفن والحب  كاتوس

  مخلوقا حياتي لم أوذ في  

  أساعد الناس سرا  

  البؤساء ممن أعرفهم  

  بايمان مخلص  

  أقيم صلواتي   

  في المعابد المقدسة  

  بايمان مخلص  

  أقدم الزهور دائما  

  ذبح الكنائسالى م  

  في ساعات حزني  



  لماذا تجازيني هكذا؟لماذا، يا الهي،   

  !قرري  سكاربيا

  قدميك؟  أتوسل على أتريد أن  توسكا

  أمد يدي المقبوضة اليكأنظر،   

  . مهزومةأنظر الي، انني  

  .أنتظر الرحمة بكلمة منك  

  أنت بارعة الجمال يا توسكا، ومغرية جدا  سكاربيا

  أنا أستسلم  

  انها مساومة بائسة  

  أنت تطلبين مني حياة  

  !أطلب منك لحظةوأنا   

  )تهب واقفة (   توسكا

  زنيإبتعد عني، انك تستف  

  !إذهب، إذهب  

  

  )طرق على الباب (   

  

  من هناك؟  سكاربيا

  )مندفعا الهث األنفاس (   سبولتا

  سيدي حين وصلنا  

  .كان أنجلوتي قد انتحر  

  حسنا، علق جثته  سكاربيا

  .على المشنقة  

  والسجين اآلخر؟  

  ؟الفارس كفرادوسي  سبولتا

  كل شيء جاهز له، يا سيدي  

   )جانبا(   توسكا

  !ليساعدني اهللا  

  )لسبولتا (   سكاربيا



  .إنتظر    

   )الى توسكا(   

  حسنا؟  

  ) وهي تبكي خجال توسكا تشير بموافقتها، وتدفن رأسها في وسائد األريكة( 

  

  )الى سبولتا (   

  ...إصغ  

  كنني أريد تحريره على الفورلو  توسكا 

  علينا أن نتظاهر  سكاربيا

  .ال أستطيع أن أكون رحيما به بشكل مكشوف  

  .ن عليه أن يفكر بأن الفارس ميتكل إنسا  

  )يشير الى سبولتا (   

  .هذا الرجل الموثوق سيتدبر األمر  

  ؟ماهي ضمانتي  توسكا

  .أعطيه اياهساألمر الذي   سكاربيا 

  .أغلق الباب سبولتا  

  .)، ثم يعود الى سكاربياسبولتا يهرع إلغالق الباب( 

  .لقد غيرت رأيي  

  - إنتظر ولكن-عليه الرصاصال يجب أن يطلق   

  .كما فعلنا بالكونت بالمييري  

  .) هّز رأسه ليدّل على أنه فهم قصد سكاربيامعن الى سبوليتا الذيسكاربيا ينظر بت( 

  ...إعدام  سبوليتا

  في الظاهر   سكاربيا

  كما حدث مع بالميري  

  هل فهمت؟   

  .فهمت  سبوليتا

  !إذهب  سكاربيا

   أريد أن أخبره بنفسي  توسكا

  حسنا جدا  سكاربيا



  )الى سبولتا (   

  دعها تحضر  

  .تذكر، الساعة الرابعة  

  نعم مثل بالمييري  سبولتا

  احتفظت بوعدي  سكاربيا

  ليس بعد  توسكا

  أريد إجراء سليما  

  ألقدر على مغادرة البالد معه  

  هل تريدين المغادرة؟   سكاربيا

  نعم الى األبد  توسكا

  علي أن أحقق رغبتك  سكاربيا

  )يتوقف ليسأل توسكا. لتحريريذهب الى المكتب ويبدأ با( 

  أي طريق تختارين؟   

  أقصر طريق  توسكا

  األسرع  

  طريق سيفيزافيشيا؟  سكاربيا

  تعم  توسكا

، تمسك بكوب الخمر اإلسباني يدها تهتز. تذهب توسكا الى مائدة الطعام. بينما راح سكاربيا يكتب( 

لمحت . مدببة على المائدةسكينا الحظت  ولكن حين رفعت الكأس الى شفتيهاالذي صبه سكاربيا لها، 

 رها، وهي تستند الى المائدةه وتناولت السكين بمنتهى الحذر، وخبأتها وراء ظو يكتبهسكاربيا و

فاتحا ذراعيه  ثم تقدم نحو توسكا. عن السلوك اآلمن، وختمها وطواها أنهى كتابته. وتراقب سكاربيا

  .)ليعانقها

  توسكا ملكي أخيرا  سكاربيا

  ) صدره تطعنه في(   

  .اللعنة عليك  

  !هذه قبلة توسكا  توسكا

  ).، التي تخطو الى الوراء في ذعرسكاربيا يترنح، محاوال اإلمساك بتوسكا( 

  !اني أموت، اني أموت، آهالنجدة،   سكاربيا

  بدمك؟هل تختنق   توسكا



  !النجدة  سكاربيا

  هل تختنق بدمك؟  توسكا

  !النجدة  سكاربيا

  !آه  توسكا

  !اني أموت  سكاربيا

  .مقتوال بيد امرأة  توسكا

  النجدة  سكاربيا

  !عذبتني كثيرا  توسكا

  !النجدة، اني أموت  سكاربيا

  أال تزال تسمعني؟   توسكا

  !أنظر الي، أنا توسكا !تكلم  

   !آه،  سكاربيا  

  النجدة، النجدة  سكاربيا

  هل تختنق بدمك؟  توسكا 

  اني أموت  سكاربي

  مت في لعنة أبدية  توسكا

  !مت! مت! مت  

  !آه  اسكاربي

  .لقد مات  توسكا

  اآلن أغفر له  

  

 وتغسل أصابعها وتأخذ زجاجة ماءبدون أن ترفع أبصارها عن جثة سكاربيا ، تذهب الى الطاولة ( 

. ، وتبحث عنهاعلى الطاولة فال تراهاتذكر ورقة السلوك اآلمن. وتنظر في المرآة وتجففها في شعرها

 ك السلوورقة ، تأخذفتسقط برخاوة ترفع ذراعه. ايد سكاربيفي تعاود البحث فتراها أخيرا جعكة 

  )اآلمن وتودعها في صدرها 

  

   سكان روماوجميع  

  !يرتجفون أمامه  



الى البيار تشعر بتأنيب الضمير فتأخذ شمعتين من طرف المائدة  على وشك أن تخرج، ولكنها( 

سكاربيا وأخرى الى الى يمين رأس وتضع شمعة .  على مائدة الطعام ثم تطفئهاوتشعلهما من شمعة

م وتضعه على صدر تنزله، وتحمله باحترا. معلقا على الجدار  وترى صليباتنظر حواليها .يساره

  .)تنهض وتخرج بهدوء، وتغلق الباب وراءها. سكاربيا

*   *   *  

  


