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  قطعة موسيقية أولّية

  الفصل األول

نواب، نبالء، ضباط،   : في مقدمة المسرح  . الدنيا صباحا . صالة في منزل الحاكم   (

  .)صموئيل، توم، وتابعون لهما، والجميع في انتظار ريكاردو

  الم من أغان سعيدة توحي بالسيا لها[    ضباط ونبالء

  يا ريكاردو، ليكن قلبك النبيل  

  رمزا لمسكنك  

  وليكن الحب أرضك العذراء  

  صموئيل، توم وأتباعهما

   لالنتقام،ية تهيئ من كراهيا لها  

  .في ذاكرة أولئك الذين ماتوا من أجلك  

   النسيان لم يصل حد االنطفاءنآمل أ  

      .]يخفي مقابر التعساءل  

  !الكونت جاء  وسكارأ

  .)ما على المساعدينمسلّ(  ريكاردو

  ...الجنود... يا أصدقائي  

  .)إلى النواب الذين يقدمون العرائض(  

  !وأنتم األعزاء على قلبي  

  :أعطوني إياها هنا  

  إنني أرعى أطفالي  

  وأحاول أن أحقق  

  كل مطلب إن كان شريفا  

  السلطة ال تكون صالحة  

  إن لم تجفف دموع رعاياها  

  وتكافئ بالمجد ابطالها  

  .)إلى ريكاردو(  وسكارأ
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  هل ترغب أن تقرأ  

  من المدعوون إلى حفل الرقص؟  

  أما نسيت دعوة إحدى الجميالت؟  ريكاردو

  .)يناوله الورقة(  أوسكار

  .ها هي األسماء  

  .)يقرأ لنفسه(  ريكاردو

  !آه، إنها مرة أخرى... أميليا  

  روحي تنتشي باسمها وتنسى كل جاه  

  بغبطة سأراها  

  امشعة في شحوبه  

  وأية كلمات حب  

  ترسلها عيناها  

  أيتّها الليلة الرائعة  

  أنيري بالنجوم احتفالنا  

  ولكنّها نجمتي، أجمل من كواكب  

   !السماء  

  إنها نجمة قلبي  

  أوسكار، ضباط، نبالء

  يا لها من عاطفة[  

  تستغرق ذهن سيدنا  

  بذكريات عذبة  

  صموئيل، توم، وأتباعهما

  .)بهمهمة(  

   لناالزمن ليس ناضجا  

  هذا المكان غير مالئم لنا  

  من األفضل ان ننسحب  
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  من جو معاد لنا  

  وأية كلمات حب  ريكاردو

  .]ترسلها عيناها، الخ  

  .)إلى أوسكار(  

  .انتظر هنا إشارة مني  

أوسكار الذي بقي يواجه ريناتو عند . الجميع ينسحبون(  

  .)الباب

  .)إلى ريناتو(  أوسكار

  الطريق حر لك  

  .)اجانب(  ريناتو

  !كم يبدو حزينا! يا إلهي  

   )جانبا(  ريكاردو 

  !كم يبدو حزينا! يا الهي  

  .)ينحني(  ريناتو

  ...يا سيدي  

  !يا للسماء، أنت زوجها  ريكاردو

  .)يقترب منه(  ريناتو

  سيدي مكتئب  

  بينما اسمه يرن  

  في اآلفاق؟  

   ال تنقصنيمةيعظالشهرة   ريكاردو

  ولكنّها ليست لقلبي  

   من قلق مرير يرهقنيإنني ُأعاني  

  ما هو؟  ريناتو

  ...ال تسألني... آه ال  ريكاردو

  سأخبرك السبب  ريناتو
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  .)جانبا(  ريكاردو

  !يا إلهي  

  إنني أعرف كل شيء  ريناتو

  وما هو؟  ريكاردو

  أنا أعرف كل شيء  ريناتو

  حتى هذه الغرفة  

  . ملجأ أمينا لكتليس  

  !استمر  ريكاردو

  مؤامرة شنيعة  ريناتو

  ي الظالمتُدبر ف  

  وتهدد حياتك  

  .)بفرح(  ريكاردو

  أهذا ما تعنيه!... آه  

  أليس لديك شيء آخر؟  

  ...إذا أحببت أن تعرف أسماءهم  ريناتو

  .ما الفائدة؟ إنني أحتقرهم  ريكاردو

  واجبي أن أكشف الغطاء عنهم  ريناتو

  بالدم: صمتا  ريكاردو

  ؟ألوث نفسيهل   

  رغب بهأ ال ،لن يكون هذا  

  سنيحب شعبي يحر  

  .واإلله يحميني  

  تلك الحياة التي حبتك بأفضالها  ريناتو

  مليئة باألمل والفرح خيراتها  

  ربطت مصيرك بألوف الحيوات بها  

  إن خسرت تخسرك البالد  
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  ويخسرك المستقبل الالمع لها  

  !ومهما كان من أمر، احترس  

  أغلق باب الخطر الذي يهددك  

  حب شعبك درع لك  

  الحسد،هذا أكيد، ولكن ذراع   

  !أسرع من الحب إذ تضرب ضحاياها  

  .)عند الباب(  أوسكار

  قاضي العدل  

  دعه يدخل  ريكاردو

  .)يعطيه رسائل عاجلة ليوقّعها(  القاضي

  !سيدي  

  !نفي سيدة... ماذا أقرأ؟  ريكاردو

  أين هي؟  

  ما ذنبها؟... ما اسمها؟  

  ألريكاإنها تدعى   القاضي

  دمها غير نقي  

  .دم زنجي  

  ها جمهورحول  أوسكار

  نواع الناسأكل من   

  ...تتنبأ لهم بمستقبلهم  

  ا في كهفها القذرهإنّ  القاضي

  تجمع أسوأ الكائنات  

  وتُتهم بأخبث النيات  

  تستحق النفي  

  قرار المحلّفين ال يغير  

  .)إلى أوسكار(  ريكاردو
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  ماذا تقول؟  

  .أرغب في الدفاع عنها  أوسكار

   تدير وجههاحيث  

  اكبالمتوتّر إلى الكو  

  مثل جمرة الهبة عيناها  

  حين تكشف للجميالت المستقبل  

   عن غرامهنسعيدا أو حزينا  

   الشيطانعتكون على ميثاق م  

  ...أي زوج ساحر  ريكاردو

  !أي حام لها ولهان  

  كل ما في الحياة يتوقّف عندها  أوسكار

  !على نعمة القدر  

  أكان بحارا فوق المياه  

  و جنديا في الحرب الهوجاءأ  

  ل خطوط المستقبل في لوحة القدرك  

  تكشفها للقلقين من البشر  

  حيث تتطلّع بعينيها إلى السماء  

  إنها على ميثاق مع الشيطان  

  !إذن سنحكم عليها  القاضي

  .)إلى الكونت(  أوسكار

  امنحها الغفران! آه  

  !تُحكم باإلعدام  القاضي

  حسنا، ناد الجميع هنا  ريكاردو

  .فكرة خطرت لي  

  .)وسكار يناديان أولئك الذين خرجوا من قبل وأريناتو(  

  سادتي، اليوم إلى   
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   سأدعوكمألريكامسكن   

  ولكن في ثياب مهلهلة  

  .سأكون هناك  

  حقا؟  ريناتو

  نعم، أريد أن أستمتع بالمشهد  ريكاردو 

  الفكرة ليست حكيمة  ريناتو

  ولكنني وجدتها ممتازة  أوسكار 

  . غنية بالمفاجآت  

  تشفكأحد ما قد يك  ريناتو

  ويتعرف إليك هناك  

  ما الخوف؟  ريكاردو

  .)يبتسمان بخبث(  صموئيل وتوم

  .انظر كيف يرتعد المستشار  

  .)إلى أوسكار(  ريكاردو 

  . ثياب صيادليأحضر   

  صموئيل، توم وأتباعهما

  .)بصوت منخفض(  

  من يقول أن فرصة االنتقام  

  لم تحن بعد هناك؟  

  لعّل السرور يطرد الهموم  ريكاردو

  ا سنجده عند الساحرةوم  

  بين جمع مؤمن بالطيرة[  

  .يجلب لنا المسرة  

  سنذهب معا، ولكنني أرى  ريناتو

  أن الشكوك قد توقظ الخطر  

  وعلي أن أحمي الروح العظيمة  
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  .]التي ال تخشى على نفسها من الخطر  

  قارئة الحظ التي تتنبأ باألشياء  أوسكار

  قد تعلمني عما تخبئ لي السماء  

  ادي أن نجمي سيبسم ليفي اعتق  

  .والفرصة سانحة لتشرح لي  

  .لعل السرور يطرد الهموم، الخ[  ريكاردو

  .]سنذهب معا، ولكني أرى الخ   ريناتو

   أتوقّع منكموهكذا، يا سادتي،  ريكاردو

  أن تحضروا متنكّرين في الثالثة  

  إلى كهف الموحى  

  .للساحرة العظيمة  

  أوسكار، ضباط، ونبالء

  .كسنكون هناك مع  

  متنكّرين في الثالثة  

  في كهف الموحى  

  !للساحرة العظيمة  

  سنذهب معا، ولكني أرى[  ريناتو

  أن الشكوك قد توقظ الخطر  

  وعلي أن أحمي الروح العظيمة  

  .التي ال تخشى على نفسها من الخطر  

  صموئيل، توم وأتباعهما

   خصمكم بانتباهوابدون راحة، انتظر  

     تفلت منكم ال تتركوا اللحظة المناسبة  

  لعّل الكوكب الذي يرعى مصيره  

  ! نجمهينطفئ في الهاوية  

  ،في الثالثة  ريكاردو
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  .]في كهف الساحرة  

  لعّل السرور يطرد الهموم[  ريكاردو

  ونجد عند الساحرة  

  يوما مليئا بالمسرة  

  لن نجد في الحياة لنا  

  ما هو أثمن وأكثر خبرة   

  !]نعم، نعم  أوسكار، والكورس

  علي أن أحمي الروح العظيمة[  ريناتو

  التي ال تخشى على نفسها الخطر  

  قارئة الحظ التي تتنبأ باألشياء  أوسكار

  بئه لي السماء تخقد تعلمني عما  

    صموئيل، توم، وأتباعهما

  هلعّل الكوكب الذي يرعى مصير  

  ! نجمه في الهاويةينطفي  

  لعل الحياة التي منحها اهللا لنا  ضباط ونبالء

  .بنا ببعض السرورتمأل قلو  

  لن نجد في الحياة لنا  ريكاردو

  .]ما هو أثمن وأكثر خبرة  

  ...وهكذا سيداتي، أتوقّع منكم  الجميع

  في الثالثة يكون لقائي بكم  

   .في كهف الساحرة العظيمة  

  

  .)حانة الساحرة(

  إلى اليسار، مدفأة تشتعل فيها النار؛ مرجل الساحرة يغلي فوق منصب من ثالثة (

  اء ـفي المؤخّرة رجال ونس. في نفس الجهة، مدخل غرفة صغيرة معتمة. مقوائ
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 منها صبي وبنت يصغيان إلى ما  جالسة إلى طاولة؛ في جانبألريكا. ينتظرون                  

  .)به من حظّهما تتنبأ

  ال تشوشوا العبارة السحرية... صمتا  الجمهور

  .فالشيطان سيكلّمها بعباراته الرمزية  

  أسرع ،يا ملك الهاوية  لريكاأ

  بدون برق وال رعود  

  أنزل فوق سقفي  

  وانفذ منه بدون قيود  

  البومة تصدر صرختها  

  مرات ثالثة  

  والسمندل الناري  

  يهمس ثالث مرات  

  ويئن من القبر  

  .ثالث مرات  

ا من ريكاردو، وسماك يتقدمان من الجمهور؛ لم ير أحد(  

  .)حاشيته

  !أنا وصلت أوال  ريكاردو

  !أيها العنيد تراجع  الشعب 

  .)يتراجع مبتسما(  

  .)ينتشر الظالم في كل مكان(  

  .)تنشد بفرح عظيم(  ألريكا 

  قلبي يخفق لمرآه! إنه هو، إنه هو  

  مثل رعد رغبتي تُثار  

  !ناقهعفي قوة   

  في وجهه سيماء المستقبل  

  يحمله في يده اليسار  
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  استجاب لدعوتي وجاء لنصرتي  

  الفخارمالئا قلبي ب  

  أرى ألالء وجهه في مرآتي  

  أبدا لن يغيب عن ناظري  

  .بعد كشف سره في حياتي  

  .)تضرب األرض بقدميها وتختفي(  

  !لتحيا الساحرة  الجميع

  .)من تحت(  ألريكا

  !صمتا، صمتا  

  .)سلفانو يشق طريقه بين الجمهور(  

  أفسحوا لي الطريق  سلفانو

  .رف قدريع أنأريد أ  

  المراكبيأنا خادم الكونت،   

  كم تحديت الموت من أجله  

  مسة عشر عاما من حياتيخ  

  انقضت في خدمته  

  هلم أحصل على مكافأتوأنا   

  .)تعود إلى الظهور(  ألريكا

  ماذا تريد ان تعرف؟  

  المكافأة التي سأحوز عليها  سلفانو

  من أجل إهراق دمي؟  

  .)لنفسه(  ريكاردو

  كالم جندي بسيط  

  .)لسلفانو(  ألريكا

  يدكأعطني   

  خذيها  سلفانو
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  .)تنظر في يده(  ألريكا

  افرح، قريبا  

  !ستنال رتبة وذهبا  

  .)ريكاردو يسحب رزمة من المال ويكتب عليها(  

  هل تمزحين؟  سلفانو

  .سترى  ألريكا

  .)يزلق الرزمة في جيب سلفانو(  ريكاردو

  مثل هذه النبوءة  سلفانو

  تستحقّ إكراما  

 سلفانو، يقرأ ب عليهايبحث في جيوبه فيجد رزمة كِت(  

  .)بانفعال

  من ريكاردو"  

  ."إلى الضابط المخلص سلفانو  

  هل أنا أحلم!... ألدو  

  !الرتبة والذهب  

  !ليحيا سيبيل[  

  ليحيا سيبيل الخالد  الكورس

  ! ينثر الثروة والفرح التالد  

  .)طرق على الباب الصغير(  الجميع

  !أحد ما يطرق الباب  

  .)ألريكا تفتح الباب ويدخل الخادم(  

  .)لنفسه(  ريكاردو

  ماذا أرى، عند الباب السري  

  !واحد من خدم أميليا  

  .)بلطف أللريكا، ولكن بصوت يسمعه ريكاردو(  الخادم

  :أصغ  
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  سيدتي تنتظر في الخارج  

  .ن تكلمك سراأوترغب   

  .)يحرج(  

  !أميليا  ريكاردو

  .أخبرها أن تدخل  ألريكا

  .سأصرف كل اآلخرين  

  ولكن لست أنا   ريكاردو

  حتى أجيبك  لريكاأ

  علي أن أستشير الشيطان  

  اتركني؛ دعني أحملق في الزجاج  

  دعونا نذهب ودعوها تحملق في الزجاج  الجميع

  بينما يغادر اآلخرون(  

  .)ريكاردو يخبئ نفسه  

  !اذهب، اذهب[  ألريكا

  .]لنذهب  الجميع

  .)أميليا تدخل بانفعال شديد(  

  ما الذي جعلك هكذا تتصرفين؟  ألريكا

  ،سر مرير  لياأمي

  ...حبالقلق سببه   

  .)جانبا(  ريكاردو

  !ماذا أسمع  

  وأنت تبحثين؟  ألريكا

  عن السالم  أميليا

  .يتجذّر في قلبي  

  ! ومحبوبحسودإن من يحكم هنا م  

  إنه  
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  من أرسلته السماء  

  .ليحكم بيننا كلّنا  

  .)جانبا، على وجهه تعبير سرور(  ريكاردو

  !آه، يا روحي  

  .النسيانء دواأعطيك   ألريكا

  قطرات من حشيشة سحرية  

  تجدد القلب،  ولكن أي شخص يطلبها   

  يقطفهاأن عليه بيده   

  .في منتصف الليل  

   مكانهافي ساحة القبور  

  هناك؟  أميليا

  هل تجرؤين على إحضارها؟  ألريكا

  ، سأحضرهانعم، كيف كان األمر  أميليا

  .إذن أصغي إلي  ألريكا

  إلى غرب المدينة، هناك  

  يشع القمر الشاحبحيث   

  على حقل كئيب مهجور  

  الحشيشة مزروعة هناك  

  تهابين أحجار سيئة سمع  

  حيث الخطايا تكفّر عن ذنوبها  

  !عليهاحتى الموت بإلقاء الحجارة   

  ! منه أحضرهايا إلهي، أي مكان  أميليا

  هل أنت خائفة؟  ألريكا

  أنت ترتعدين؟  

  !قلب مسكين  ريكاردو

  !عليك أن تحاولي  ألريكا
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  ...أنا متجمدة من الرعب  أميليا

  !عليك أن تذهبي  ألريكا

  إن كان هذا واجبي  أميليا

  سأجد الشجاعة ألفعله  

  هذه الليلة؟  ألريكا

  .نعم  أميليا

  .)جانبا(  ريكاردو

  لن تكوني وحدك  

  سأتبعك  

  ! لن أترككأميليا .كأنفاس تنهداتك  

  هبني يا إلهي(

  القوة ألطهر نفسي  

  مىحوالهدوء من ال  

  )!التي تنتفض في صدري

  اذهبي، ال ترتعدي  ألريكا

  ألن الرقية السحرية  

  .تُزيل األلم  

  جربيها، واشربي من هذا العالج  

  .فيه النسيان من عذاب آالمك  

  .)جانبا(  ريكاردو

  أنا مصر أن أتبعها  

  حتى لو كان إلى الهاوية  

   يا أميلياإن كنتُ  

  الخ... سأستنشق أنفاس تنهداتك  

  .)من الخارج(  أصوات

  !يا ابنة العالم السفلي، افتحي الباب  
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  .)طرق عنيف على الباب(  

  .ال تترددي في الظهور لنا  

  .)إلى أميليا(  ألريكا

  .بسرعة، اذهبي  

  ...الليلة  أميليا

  .)تنسحب من خالل الباب السحري(  

  ليس وحدها  ريكاردو

  لي أن أتبعهاع  

م وأتباعهما، صموئيل، تو. ألريكا تفتح المدخل الرئيسي(  

أوسكار، نبالء، وضباط يدخلون، جميعهم متنكّرون، 

  .)ريكاردو يمتزج بينهم

  صموئيل، توم، الكورس

  آه، أيتها المتنبئة،  

  اصعدي على المنصب  

  .وغنّي نبوءاتك  

  ولكن أين الكونت؟  أوسكار

  .)واقفا قربه(  ريكاردو

  اصمت، خبئ عنهم من أنا  

  .)يلتفت بسرعة إلى ألريكا(  

  ليك شيءعمن ال يخفى ن، يا سيبيل، اآل  

  .تكلمي معي واخبريني عن مستقبلي  

  ضموئيل، توم، كورس

  أخبرينا عما سيكون  

  أخبرينا عن المستقبل  

  أخبريني فيما إذا كان البحر  ريكاردو

  ينتظرني بأمان  
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  إذا المرأة التي أحبها  

  في غيابي تخونني  

  إذا شراعي سيتمزق  

  وروحي تواجه عاصفة  

  داني بغضب السماءوتتح  

  ثي عن هموميابح  

  وتنبئي مستقبلي  

  فأنا ال البرق  

  ال غضب الرياح  

  ال الموت، ال الحب  

  !تبعدني عن غرامي للبحر  

  أوسكار، صموئيل، توم، كورس

  ال البرق  

  ال غضب الرياح   

  ال الموت، ال الحب  

  !تبعدني عن غرامي للبحر  

  الرشيقةفي الخارج، حين تحملني السفينة   ريكاردو

  على البحور العميقة  

  إن أثارتني الرياح المصفّرة   

  أردد في الرعد األغاني الثائرة  

  !لبالدي الظافرة  

  تذكّرني عند الوداع بآخر القبالت  

  وتمدني بالقوة والثبات  

  وتشعل قلبي بالحب والذكريات  

  واآلن أيتّها الساحرة  

  خبريني عما يخبئه لي القدر  
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  رمهما يكون من أم  

  إن مقبلة أو غابرة  

  ادخلي أعماق قلبي[  

  وأزيلي الخوف من قلبي  

  أوسكار، صموئيل، توم، كورس

  ادخلي أعماق قلبي  

  .]وأزيلي الخوف من قلبي  

  لتكن من تكون، كالمك الشجاع  ألريكا

  قد يجري ذات يوم دموعك  

  من يتحدى قوى الظالم  

  يطهر جريمته باآلالم  

  من يتحدى القدر  

  رة لمن اعتبريكون عب  

  تعالوا يا أصدقائي  ريكاردو

  من يكون األول؟  صموئيل

  أنا األول  أوسكار

  .)أللريكايعطي كفّه (  ريكاردو

  .اسمحي لي بهذا الشرف  

  ليكن ذلك  أوسكار

  .)تفحص كفه باهتمام(  ألريكا

  إنها يد رجل عظيم  

  يعيش في ظل برج المريخ  

  إنها تتكلم الحقيقة  أوسكار

  !اصمت  ريكاردو

  .)تفلت نفسها منه(  ريكاأل

  ...أيها التعس  
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  .ال تسأل أكثر... اتركني... اذهب  

  استمري؛ أكثر  ريكاردو

  ال  ألريكا

  !ال اتركني  

  تكلمي  ريكاردو

  اذهب  ألريكا

  تكلمي  ريكاردو

  ال تضغط علي  ألريكا 

  أوسكار، صموئيل، توم، كورس

  .)إليها(  

  !أتمي كالمك  

  .حسنا؛ قريبا ستموت  ألريكا

  إذا كان موتي في ميدان الشرف  وريكارد

  .فانا شاكر لك  

  .)بمزيد من التأثّر(  ألريكا

  كال  

  .بيد صديق  

  !يا إلهي[  أوسكار

  صموئيل، توم، كورس

  .]ما أفظع هذا  

  هذا ما هو مكتوب في لوح القدر  ألريكا

  أوسكار، صموئيل، توم، كورس

  !ما أفظع هذا  

  .)سكــون(  

  .)يرمق الموجودين حوله(  ريكاردو

  هل هي مزحة أم جنون[  
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  مثل هذه النبوءة؟  

  ولكن تصديقكم لها  

  !تجعلني أضحك  

  .)تذهب نحو صموئيل وتوم(  ألريكا

  ال تجرآن على الضحك   

  من كلماتي الرهيبة  

  ؟اكمولكن شيئا آخر في قلبي  

  كلماتها مثل السهام  صموئيل وتوم

  ونظراتها كالبرق  

  من شيطانها الموثوق  

  رتسمع منه كل األخبا  

  !آه  أوسكار والكورس

  !أواه  

  أتكون هذه إرادة القدر؟  

  أن يسقط مقتوال  

  روحي يمألها الرعب  

  .]أن يتحقق هذا  الخطر  

  إنه تنبؤك  ريكاردو

  وأخبريني من سيكون القاتل؟  

  أول شخص  ألريكا

  .يسلّم عليك اليوم  

  .)مبتهج النفس(  ريكاردو

  حسنا  

 ليسلّمواي رعب يمد يده لجميع من حوله، الذين كانوا ف(  

  .)هعلي

  من منكم يجرؤ أن يجرب  
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  صدق هذه النبوءة؟  

  !ال أحد منكم  

  .)يسرع إلى ريناتو حين يدخل(  ريكاردو

  .ها هو ذا  

  .)يمسك بيد صديقه في مودة(  

  !ها هو ذا  الجميع

  .)إلى أتباعهما(  صموئيل، توم

   نتنفّسناآلن نستطيع أ  

  .الحظ حالفنا  

  .)إلى ألريكا(  الجميع

  !النبوءة كاذبة  

  نعم، ألن اليد التي أصافحها  ريكاردو

  ...هي يد أعز صديق عندي  

  !ريكاردو  ريناتو

  .)تتعرف إلى الكونت(  ألريكا

  !الكونت  

  .)لها(  ريكاردو

  قواك لم تكن قادرة  

  أن تكشف هويتي  

  أو تعرفي  

  أنه صدر حكم بنفيك اليوم  

  أنا؟  ألريكا

  .)يرمي لها كيس نقود(  ريكاردو

  ي وخذي هذهاهدئ  

  أنت عظيم، ولكن بينهم  ألريكا

  ...أكثر من واحد يخونك  
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  !يا إلهي  صموئيل وتوم

  .كفى اآلن  ريكاردو

  .)من بعيد(  كورس

  !يحبا ريكاردو  

  ما هذه األصوات؟  الجميع

  !ليحيا ريكاردو  الكورس

  .)سلفانو في مؤخرة المسرح يلتفت إلى أتباعه والسابقين(  

  :ه هوإنه هو، أسرعوا، إن  سلفانو

  .صديقنا ووالدنا  

  .) من الشعب يقفون عند المدخلبحارة، رجال ونساء(  

  ارموا بأنفسكم عد قدميه  

  وليسمع الجميع قسمنا في طاعته  

   يا ابن إنكلتراأنت  سلفانو، الكورس

  !الحبوب من شعبها  

  احكم بسعادة،  

  وليظلّك ويبتسم لك  

  !المجد، والصحة، والسعادة  

  اليل الغارمن الشعب، أك  أوسكار

  تفوق كل ثروة  

  تلتف حول جبينك  

  !عرفانا بالجميل والمحبة  

  ناك أية ريبةهل ه  ريكاردو

  تكمن في أعماقي؟  

  رى ألوف القلوب تخفق،أوأنا   

   ؟تتهادى وتضحي بأرواحها من أجلي  

  ولكن سوء الحظ  ريناتو
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  يكمن أحيانا في النصر المؤزر  

  حيث القدر العاثر يختفي  

   غير جديرةفي مكافأة  

  صموئيل، توم وأتباعهما

  .)بين أنفسهم(  

  طريق االنتقام ُسد أمامنا  

  برعاع يرقصون لمعبودهم  

  .بدون أن يعرفوا سبب حقدنا  

  إنه ال يصدق قدره  ألريكا

  ولكنّه سيموت مغطّى بجراحه  

  !يضحك من نبوءتي  

  .]وقدم له في قبره  

  أكاليل الغار! آه  أوسكار

  اأثمن من كنوز الدني  

  هل هناك أية ريبة! آه  ريكاردو

  تكمن في أعماقي  

  وأنا أرى ألوف القلوب تخفق  

  !تتهاوى وتضحي بأرواحها من أجلي  

  إنه ال يصدق قدره  ألريكا

  سيموت مغطّى بجراحه  

  !يضحك من نبوءتي  

  وقدم له في قبره  

  !آه  ريناتو

  ولكن سوء الحظ  

  يكمن أحيانا في النصر  

  صموئيل، توم، وأتباعهما
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  .)بين أنفسهم(  

  طريق االنتقام ُسد أمامنا  

  برعاع يرقصون حول معبودهم  

  بدون أن يعرفوا سبب غضبنا  

  أنت يا ابن إنكلترا  سلفانو، والكورس

  المحبوب من شعبها  

  احكم بغبطة  

  وليبتسم لك المجد  

  !والصحة والسعادة  


