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  وبرا الدون جیوفانيأ
 یوس موتسارتادفولفغانغ امل

 
 
 
 

یقوم بإغواء العدید . دون جیوفاني ھو دون جوان، صاحب النساء المعروف
عندما یحاول إغواء دونا آنا، یبارزه . النساء بمصاحبة خادمھ لیبوریلو من

 طلبفي واحدة من أكثر المشاھد إرعابًا، ی. فُیقتل) القائد(الكومینداتور  أبوھا
دون جوان باستھتار من خادمھ أن یوجھ الدعوة للعشاء إلى تمثال 

المیت، و أن یوافیھ في بیت ابنتھ دونا آنا بعد أن نجح  الكومینداتور
  .بإغوائھا

 عندما یغتصب دون جیوفاني قبلة من دونا آنا، ُیقرع الباب، و یدخل التمثال
  .دعوة دون جیوفانيالحجري للكومینداتور و قد أتى من الجحیم، ملبیًة 

 ما أثار الكثیر من النقاد و المفكرین، ھو إصرار دون جیوفاني على عدم
 الموسیقى. التوبة حتى في اللحظات األخیرة و قد تحقق من موتھ و عقابھ

 مع الترجمة لألوبرا..رائعة، استمتعوا
  :الكومینداتور

 دون جیوفاني، أنا ھنا كي أتعشى معك
 ! أجیبلقد دعوتني، و ھا أنا

 
 :دون جیوفاني

 !لم یخطر ببالي أبدًا أنھ من الممكن حصول ھذا
 لیبیریلو، أحضر طبقًا آخرًا في الحال

 
  :لیبیریلو

 .سیدي، كلي یرتجف رعبًا
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 :الكومینداتور
 .أنا ال أحتاُج غذاًء أرضیًا

 .إذ أني أتعشى من الغذاِء السماوي
 .أنا لم أعد من أجِل ولیمة

 .دعاني ھنا إلى األرضسبٌب أكثر إظالمًا 
 

  :لیبیریلو
 !أعضائي ترتعُد َفَرقًا، و كما لو أني مصاٌب بحمى

 
  :دون جیوفاني
 ماذا ترید؟

 
 :الكومینداتور

 .اسمع، أنا ال أملُك وقتًا أضُیعھ
 

 :دون جیوفاني
 .تكلم، كلنا نستمع

 
 :الكومینداتور

 لقد قبلُت دعوتك على العشاء
 .اآلن، بالمقابل، یجُب أن تجیَب دعوتي

 .أجبني
 .أجبني

 ھل ستأتي لتتعشى معي؟
 

 :لیبیریلو
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 !قل لُھ أنَك ال تملُك وقتًا
 

 :دون جیوفاني
 .ال أحَد یجُب أن یسمني بالُجبن

 
 :الكومینداتور

 .قرر
 

 :دون جیوفاني
 .لقد اتخذت قرراي

 
 :الكومینداتور

 سوَف تأتي إذن؟
 

 :لیبیریلو
 !ل القل ال، ق

 
 :دون جیوفاني

  قلبي حدید،
 .و أنا ال أخاف

 !سوف آِت
 

 :الكومینداتور
 .ناولني یَدك معاھدًا
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 :(یتناول الید و یصرخ(دون جیوفاني 
 !یا للبرِد القاتل

 
 :الكومینداتور

 !غّیر حیاتك! ُتْب
 !ھذه فرصتَك األخیرة

 
 :دون جیوفاني
  .لن أتوَب أبدًا

 .أطلْق یدي
 

 :الكومینداتور
 !ْب، أیھا الشریرُت
 

 :دون جیوفاني
 .أبدًا، أیھا العجوُز الخرف

 
 :الكومینداتور

 !ُتب
 

  :دون جیوفاني
 !ال
 

 :الكومینداتور
 !ُتب



 5 

 
 :دون جیوفاني

 !ال
 

 :الكومینداتور
 ساعُة ھالِكَك حّلت

 
 :دون جیوفاني

 ما ھذه األشكاُل الغریبة العجیبة المقتربة مني؟
  تمألني بالُرعب؟ما ھذه الرؤى الجحیمیة التي

 !یا للجنون! یا للعذاب
 !یا لھ من ُرعب! یا لُھ من سعیر

  الكومینداتور یھبُط في األرض ممسكًا بدون جیوفاني

  

  

  

  

  

  

By Falah G.S 
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