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  الفصل الثالث

  إلى اليمين رواق يقود إلى غرفة أصغر؛ في الخلف . الصالة الكبرى في القصر(

  .) يتحدثان في الصالة حين يدخل مناداياجوأوتللو و.سطيحة

  .)، المنادياياجواوتللو، : (المشهد األول

  تشيررقابة البناء   المنادي

  عن وصول سفينة من البندقية  

  .حاملة سفراء قبرص  

  .حسنا  أوتللو

  )يخرج المنادي(  

  )اياجوإلى (  

  أكمل  

  هنا سآتي بكاسيو  اياجو

  وبأسئلة ماهرة  

  أدعه يتحّدث ويثرثر  

  عن مآثره الباهرة  

  أنت، تختبئ هناك  

    تراقب طباعه  

  كلماته، إشاراته، كن صبورا  

  أو أن البرهان يفلت منك  

  هنا تأتي دسدمونا  

  اذهب... عليك أن تتوارى  

يتصنّع الخروج ثم يرجع ليخبره الكلمة األخيرة بكثير من         (  

  .)االهتمام وبصوت منخفض

  ...المنديل  
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  !اذهب  أوتللو

  .أتمنّى لو نسيته  

  .) ينصرفاياجو(  

  

  .)أوتللو، دسدمونا تدخل من اليسار: (المشهد الثاني

  فرحليمّن اهللا عليك بال  دسدمونا

  يا زوجي، ويا مالك روحي  

  أشكرك، سيدتي،  أوتللو

  أعطني يدك العاجّية  

  !ما أبيضها  

  منّداة دافئة   

  إنها لم تعرف بعد الحزن  دسدمونا

  .وال فعل السنين  

  ومع ذلك، انعكاس الصدف  أوتللو

  على الظفر النحيل  

  يبرق على العاج الجميل  

  يكمن شيطان ناعم  

  ...يم والتقى الحمشذبته للصالة  

  إنها يد، مع ذلك  دسدمونا

  أعطيت بها قلبي لك  

  ولكن دعنا نتكلم  

  .مّرة أخرى عن كاسيو  

  آالم مرضيأحس  أخرى ةمّر  أوتللو

  .تهاجمني، اربطي جبهتي  

  .)تقّدم له منديلها(  دسدمونا
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  .ها هو ذا  

  ال، أريد المنديل  أوتللو

  الذي أهديتك إّياه  

  .إنه ليس معي  دسدمونا

  !نا، إن أضعته، احذريدسدمو  أوتللو

  ساحرة قديرة حبكت خيوطه بسحرها  

  كامنة فيه تعويذة قديرة مفعولها  

  لو فقدته! احذري  

  !احذري، لو أعطيته  

  !تحل بك كارثة عظيمة  

  هل تتكلم الصدق؟  دسدمونا

  أتكلّم الصدق  أوتللو

  إنك تخيفني  دسدمونا

  لماذا؟ عسى أن ال تكوني أضعته؟  أوتللو

  ...ال  دسدمونا

  اذهبي، وجديه  وتللوأ

  ...؟ سأذهب للتفتيش عليه...حاال  دسدمونا

  !اآلن  أوتللو

  هل تهزأ بي  دسدمونا

  لتبعد النظر عن قضية كاسيو،  

  .إنها خدعة رسمتها  

  روحي ثائرة! وحق السماء  أوتللو

  ...المنديل  

  كاسيو  دسدمونا

  .كان لك أعّز صديق  
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  !المنديل  أوتللو

  ...اغفر له، اغفر لكاسيو  دسدمونا

  !المنديل  اوتللو

  !يا إلهي  دسدمونا

  صيحة تهديد في صوتك  

  ماذا جرى لك؟  

  !ارفعي عينيك  أوتللو

يقبضها من ذراعها ويضع يده أسفل ذقنها، يرغمها على         (  

  .)النظر إليه

  !فكر رهيب  دسدمونا

  انظري في وجهي  أوتللو

  !أخبريني من أنت  

  زوجة أوتللو المخلصة  دسدمونا

  !في والعني نفسكاحل! احلفي  أوتللو

  أوتللو يؤمن بإخالصي بكل تأكيد  دسدمونا

  .أنا أعتقد أنك مراوغة  أوتللو

  !إلهي ساعدني  دسدمونا

  أسرعي إلى هالكك  أوتللو

  .قولي أنك نقّية  

  أنا... نقّية طاهرة  دسدمونا

  !أقسمي والعني نفسك  أوتللو

  .)مذعورة(  دسدمونا

  أواجه حملقة عينيك  

  فتخبرني بثورتك  

  ني كنت أفهم السببلو أن  
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  وجهي وروحي تخبرك! انظر إلّي  

  ...ابحث عني في قلبي الكسير  

  أصلّي من أجلك في دموعي  

   تسلقنيدوأنت بألسنة حدا  

  قطرات دموعي تبرق على األرض  

  أولى الدموع التي أعتصرها  

  .الحزن مني  

  لو أن شيطانا رآك اآلن  أوتللو

  لظنّك مالكا ولن يلمسك  

  األبدي يعرف إخالصياإلله   دسدمونا

  إن الجحيم تراك! كال  أوتللو

  أتوّسل إلى عدلك  دسدمونا

  يا زوجي العزيز  

  !أن تنصفني  

  !دسدمونا! آه  أوتللو

  !ابتعدي عني! ابتعدي  

  أنت أيضا تبكي  دسدمونا

  وتنتحب، وأنا البريئة  

  ؟سبب هذا الحزن األليم  

  خبرنياأرح انكسار قلبك و  

  أي خطأ فعلت؟  

  ين؟تسأل  أوتللو

  أفظع الجرائم التي كتبت  

  على الزنبق األبيض لجبينك  

  !وا أسفاه  دسدمونا
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  ماذا؟ ألست فاسقة شريرة؟  أوتللو

  ...ال... ال! يا للسماء  دسدمونا

  !بحق عمادي المسيحي المقّدس...   

  ماذا؟  أوتللو

  أنا لست تلك الكلمة الفظيعة  دسدمونا

  التي نطقتها شفتاك  

الغضب إلى التهكّم الهادئ، يأخذ دسدمونا      يتحّول فجأة من    (  أوتللو

  .)لى البابامن يدها ويقودها 

  أعطني مّرة أخرى يدك العاجية  

  سأصلح األمور  

  سآخذك  

  .)اغفري لي إن كنت مخطئا(  

  ألن هذه العاهر القذرة  

  التي هي زوجة أوتللو  

حين يقول كلماته األخيرة، أوتللو يذهب إلى البـاب عنـد          (  

مونا على الخروج، ويعود إلى منتصف      اليسار ويرغم دسد  

  .)المسرح في حالة رهيبة من انكسار النفس

  

  )أوتللو: (المشهد الثالث

   أيا القدير الذي أمطرت!يا إلهي  أوتللو

  فوقي أحزان الفقر والعار  

  وجعلت من نصري ومآثري التي أنجزت  

    كذبة كبرى آلت إلى دمار  

  اكوما احمل اليوم إال صليبي وإكليل األشو  

  سلم بدون حقد وال عراكوعارا وأنا مستحزنا   
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  رب المصير  أسلمت إليك يا  

  بأي حزن، معاناة وعذاب ضمير  

  أفقدتني الهموم الرأي والتفكير  

  سكينة روحي أحالم حبي والسرور  

  القبالت الحنونة والعناق الذي يثير  

  !ال زال في قلبي ذلك الشوق والحب الكبير  

  والبسمة والحبورأعتمت في عيني الشمس   

  وغاب عني إله الرحمة والحلم المجير  

  !وغدا عندي األثيرقناع جهنّم اليوم ألبسه،   

  

  .)اياجوأوتللو، وفيما بعد : (المشهد الرابع

  اللعنة! آه  أوتللو

  أوال ستعترف بخطيئتها  

  !ثم تموت  

  !االعتراف! االعتراف  

  .)اياجويدخل (  

  !البرهان  

  !كاسيو هناك  اياجو

  !يا للفرح! هناك؟ يا للسماء  وأوتلل

  !ليس له إال التعذيب المنكر  

  !أ، تخبأداه  اياجو

يجعل أوتللو يخبئ نفسه وراء عمود في الرواق، ويركض         (  

ليقابل كاسيو، الذي كان مترددا في الـدخول، عنـد بـاب        

  .)الصالة
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  .)، كاسيو، أوتللواياجو: (المشهد الخامس

  تعال، ادخل، الصالة خالية  اياجو

  تقّدم يا قبطان  

  هذا االسم المجيد  كاسيو

  غدا غريبا علّي  

  تشّجع، قضيتك في أيد أمينة  اياجو

  النصر مؤكّد  

  أنني سأرى دسدمونا هناظننت   كاسيو

  .)جانبا(  أوتللو

  إنه يبوح باسمها  

  سأكلمها مرة أخرى  كاسيو

  ألعرف إذا كان العفو عني قد صدر  

  .)يقود كاسيو بمرح قرب أوتللو(  اياجو

  انتظرها هنا؛  

  وأثناء ذلك، بما أن لسانك  

  ال يفتر عن الثرثرة المرحة  

  حّدثنا قليال عن تلك التي تحّبها  

  عن من؟  كاسيو

  .)هامسا(  اياجو

  عن بيانكا  

  إنه يبتسم  أوتللو

  !...متهكّمة  كاسيو 

  إنها تأسرك  اياجو

  بنظراتها  

  تجعلني أضحك  كاسيو
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  يضحك من ينتصر  اياجو

   في مثل هذه اللقاءاتفي الواقع،  كاسيو

  ينتصر من يضحك،  

  !ها، ها  

  !ها، ها      اياجو

  الشّرير انتصر  أوتللو

  سخريته تقتلني؛ يا إلهي  

  !اكبح العذاب في قلبي  

  مللت من قبالتها  كاسيو

  ومن حبها المراوغ  

  تجعلني أضحك  اياجو

  !حّب يتغّير ويمّر  كاسيو

  تطمح أن تمتلك جماال آخر  اياجو

   من األمر؟هذا ما أفهمه  

  !ها، ها  كاسيو

  !ها، ها  اياجو

  الشّرير يسخر مني  أوتللو

  سخريته تقتلني  

  ربي اكبح عذابي  

  !في قلبي يمّزقني  

  لقد أدركت الهدف  كاسيو

  هذا ما أسعى إليه  

  أصغ  

  ال، تكلم بهدوء  اياجو

  إنني مصغ إليك  
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 يبتعد عنه بحيث تُسمع     اياجومتكلما بصوت خفيض، بينما     (  كاسيو

  .)ه بشكل غامضكلمات

  ...، تعرف منزلياياجو  

  .)جانبا، يتقدم بحذر حتى يسمع الكالم(  أوتللو

  ...إنه يخبره عن المكان والساعة  

  سأزار الليلة...   كاسيو

  ال أستطيع سماعه  أوتللو

  لو أنني أسمع بوضوح! وا أسفاه  

  ...منديل مطّرز...  كاسيو

  !...غريب! غريب  اياجو

  .)جانبا(  أوتللو

  اقترب اياجو  

  مني أكثر  

  )بهدوء(  اياجو

  متروك من يد غير معروفة؟  

  )صائحا(  

  !غير معقول  

  ال، حقا  كاسيو

  .) يشير إليه أن يتكلم أوضحاياجو  

  كم أوّد أن أعلم من هي  

  هل هو معك؟  اياجو

  .)يأخذ منديل دسدمونا من صداره(  كاسيو

  نظرأ  

  .)يأخذ المنديل(  اياجو

  !ما أروعه  
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  )جانبا(  

  يصغيأوتللو   

   منييقترب متسلال  

ينحني متهكّما من كاسيو بينما يمرر المنديل وراء ظهره         (  

  .)ليراه أوتللو عن قرب

  أيها الشاب الوسيم  

  في منزلك تترك المالئكة  

  .هالتها ونقابها  

مختبـئ وراء   وهو   ،اياجويقترب أكثر من المنديل خلف      (  أوتللو

  .)العمود األول

  كل شيء انتهى  

   الحب واأللم  

  ال شيء بعد اآلن يحّرك روحي  

  .)لكاسيو مشيرا إلى المنديل(  اياجو

    إنه من نسج العنكبوت  

  سقوط، وأنين  

  فخ وموت   

  أنت معجب به كثيرا  

  تنظر إليه كثيرا  

  احذر من غبطة مزيفة  

  إنه من نسيج العنكبوت، الخ  

  أعجوبة ساحرة  كاسيو

  الخيط واإلبرة  

  لى أشعةاتتحول   

  تحيك قماشا  
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  بيض وأخفأ  

   كأنه غيمة محاكة،من ندف الثلج  

  من نسائم السماء  

  إنه من نسج العنكبوت  اياجو

  ...بينما قلبك  

  أعجوبة ساحرة[...  كاسيو

  سقوط، أنين...   اياجو

  ...]فخ وموت  

  إنه من نسيج العنكبوت  

  بينما قلبك  

  ...يسقط، يئن  

  ألفخ وموت  

  تعجب به جيدا  

  !خيانة، خيانة  أوتللو

  .]كثر بياضا، أخفّ وزنا من ندف الثلجأ  كاسيو

  تنظر إليه كثيرا[...   اياجو

  .من ندف الثلج...   كاسيو

  .]خيانة! خيانة  أوتللو

  احذر من غبطة زائفة[...   اياجو

  من نسيج محاك...   كاسيو 

  من نسائم السماء  

  ...برهانك الر هيب...   أوتللو

  ...احذر! آه[   اياجو

  ...أعجوبة  كاسيو

  في النور... اآلن دعنا نظهر...   أوتللو
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  ...إنه من نسج العنكبوت  اياجو

  حيثما قلبك  

  يسقط، يئن  

  في فخ وموت   

  ...]أعجوبة ساحرة  كاسيو

  ...أعجوبة ساحرة  

  )جانبا(  أوتللو

  ! خيانة  

  ...أنت معجب به كثيرا  اياجو

  )جانبا(  أوتللو

  !خيانة شّريرة  

  !احذر، احذر  اياجو

أوتللـو  . ول من الخارج، ثم إطالق مدفع     ُيسمع عرض طب  (  

  .)يعود إلى مكانه قرب الشرفة

   هذه اإلشارة تبشّر  اياجو

  بوصول البارجة من فيينا  

  القصر كله يجيب. أصغ  

  .بقرع الطبول  

   أوتللوةإذا كنت ال تريد مجابه  

  هنا، فاذهب اآلن  

  .وداعا  كاسيو 

  .مع السالمة  اياجو

  .)كاسيو يسرع إلى الخارج(  

  

  .) وأوتللواياجو: (لمشهد السادسا
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  .)اياجويتقدم من (  أوتللو

  كيف أقتلها؟  

  هل شاهدته كيف يضحك؟  اياجو

  فعلت  أوتللو

  والمنديل؟  اياجو

  .لها، تأكدت  أوتللو

  .)خارج المسرح(  القبارصة 

  مرحى  

  إلى الشاطئ  

  !إلى النزول إلى األرض  

  إنها مدانة  أوتللو

  أعطني بعض السم  

  لهذه الليلة  

  !مرحى  لقبارصةا

   !القديس مرقصأسد ليحيا   

  ال، ليس بالسّم  اياجو

  اخنقها في فراشها  

  .حيث اقترفت خطيئتها  

  عدلك يسّرني  أوتللو

  اياجوأما كاسيو، فإن   اياجو

  سيتكفّل به  

  .منذ اآلن سأعّينك القبطان  أوتللو

   أيها الجنرال، شكرا لك  اياجو

  جاء السفراء  

  ا أن تظهر أمام الرجالفاستقبلهم، دسدمونا عليه  
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  .إلبعاد الشبهة  

  .نعم، احضرها هنا  أوتللو

  .)أوتللو يتهيأ الستقبال السفراء.  يخرجاياجو(  

  

يدخل لورد فيكو، رودريجو، المنادي، كبار رجال الدولـة فـي           : (المشهد السابع 

جمهورية البندقية، سيدات، سادة، جنود، قارعو طبـول،        

  .)يليا ثم دسدمونا وأماياجويتبعهم 

  !مرحى، مرحى  الجميع

  !القديس مرقصيحيا أسد   

  !مرحى، مرحى  

  الدوق ومجلس الشيوخ  لورد فيكو

  يحّيون البطل المنتصر  

  .نسلّمك رسالة الدوق. في قبرص  

  أقّبل هدية   أوتللو 

  جاللة الملك  

  سيدتي ليحفظك اهللا  لورد فيكو

  وليستمع منك اإلله  دسدمونا

  ).جانبا إلى دسدمونا(  أميليا

  !كم أنت حزينة سيدتي  

  .)جانبا إلى أميليا(  دسدمونا

  غمامة كبيرة  

  تغشى عقل أوتللو ومصيري  

  .)إلى لورد فيكو(  اياجو

  سيدي،  

  أنا سعيد لرؤياك  
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  .) يشكلون جماعة صغيرةاياجولورد فيكو، دسدمونا، و(  

  ، ما األخبار؟اياجو  لورد فيكو

  ولكنني ال أرى كاسيو بينكم  

  ضب منهأوتللو غا  اياجو

  .في اعتقادي أنه سيعفو عنه  دسدمونا

  .)يكلم دسدمونا بصوت منخفض. ال يزال صامتا يقرأ(  أوتللو

  هل أنت واثقة من هذا؟  

  ماذا تقول؟  دسدمونا

  .إنه يقرأ، وال يكلمك  لورد فيكو

  ربما عفا عنه  اياجو

  ، آمل ذلك أنت تعلماياجو  دسدمونا

  ...كم أحمل من مودة لكاسيو  

  .) في السابق، يتكلم بعصبية مع دسدموناكما(  أوتللو

  من فضلك أغلقي  

  . شفتيك الهذرين  

  ...سامحني، يا سيدي  دسدمونا

  .)يتقدم غاضبا نحو دسدمونا(  أوتللو

  ، اصمتيللعينةأيتها ا  

  .)يمسك بأوتللو(  لورد فيكو

  كفى  

  !يا للفظاعة! يا للفظاعة  الجميع

  إن ذهني ال يستطيع أن يستوعب  لورد فيكو

  . ما أراه حقيقةأن  

  .)فجأة ينادي المنادي(  أوتللو

  !ناد كاسيو  
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  )جانبا ألوتللو(  اياجو

  لماذا تفعل ذلك؟  

  .)ياجوجانبا ال(  أوتللو

  .راقبها حين يصل  

                                   !تهأية شقية زوج! آه  رجال

  .)اياجوإلى (  لورد فيكو

  أيمكن أن يكون البطل  

  دالمحارب ذو األمجا  

  على هذه الشكل؟  

  .)يهز كتفيه(  اياجو

  .إنه على ما هو عليه  

  اكشف عن أفكارك  لورد فيكو

  من األفضل أن أبقي  اياجو

  فمي ساكنا   

  

  .)كاسيو يدخل يتبعه المنادي: (المشهد الثامن

  .)اياجوإلى (   أوتللو

  !إنه هو! انظر  

  حقق في روحه  

  .)بصوت عال(  

  ...الدوق! سادتي  

  .)اء، إلى دسدموناجانبا، في جف(  

  ما أسرع ما تنهمر الدموع من عينيك  

  .)يرفع صوته(  

  ...الدوق! سادتي  
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  .)جانبا( رودريجو... يدعوني إلى البندقية  

  الحظ قلّب  

  وفي غيابي سيكون الحاكم...   أوتللو

  والمدافع عن الوطن حامل علمي  

  القبطان كاسيو   

  .)مندهشا وغاضبا(  اياجو

  !الجحيم والموت  

  إن كالم الدوق قانون لنا  للوأوت

  .)منحنيا ألوتللو(  كاسيو

  سأطيع األمر  

  ال يبدو هذا البائسأأترى؟   أوتللو

  !مسرورا  

  ال  اياجو

  .)بصوت عال(  أوتللو

  ...البحارة، والجيش  

  .)جانبا إلى دسدمونا(  

  ضاعفي البكاء  

  .)بصوت عال(  

  والسفن والقصر، سأتركه...   

  في يد الحاكم الجديد  

  .)يتحرك نحو دسدمونا التي تأتي ضارعة إلى أوتللو(   فيكولورد

  أوتللو، ارحمها،  

  ينفطر قلبها من الحزن  

  .)إلى لورد فيكو ودسدمونا(  أوتللو

  سنبحر في الغد  
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  .)يقبض على دسدمونا بوحشية(  

  ..؟كينوتب ؟أتركعين  

أوتللـو  . دسدمونا تقع أرضا، أميليا ولورد فيكو ُينهضانها      (  

ـ  ايـاجو .  بغضب إلى األرض   الرقّرسالة   يرمي  ا يتناوله

  .) اختالسااويقرأ ما فيه

  على األرض الباردة... نعم! على ركبتي  دسدمونا

  كسيرة أبكي وأرتعش.. أرتمي  

  قلبي ذابل وصوتي يختنق بالبكاء  

  روحي ميتة حزينة على أيام الهناء  

  والشمس الساطعة المتألّقة والليل سواء  

  لحياة هباءالحب، واألمل، ونشوة ا  

  براتي المريرة ويعيد لي الصفاءشيء يجفف عال   

  هذه البريئة في آالمها[  أميليا

  تكبت حزنها وال يبدو على وجهها  

  نظرة كره أمام المجابهة الظالمة  

  ال شيء غير الدموع تنسكب من عينها مرغمة  

  من ال يبكي لبكائها  

  ليس في قلبه ظل للحنان والرحمة  

  ةساعتي مصيري  كاسيو

  وقدري تقرر  

  ريح عاصفة أوصلتني إلى السماء  

  وأخرى هبطت بي إلى الشقاء  

  الحظ يلعب لعبته  

  في حياة اإلنسان  

  عجلتها تدور بنا  
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  إلى أعلى  

  وفأسها الذهبي  

  يقطع أيدينا  

  أظلمت الدنيا في ناظري  رودريجو

   قدريوغلّف الضباب  

  والمالك الحلو الجميل اختفى  

  من طريقي ومساري  

  يهز يده القاتمة  د فيكولور

  ويلهث في غضب  

  وتدير وجهها األثيري  

  باكية نحو السماء  

  قاءدامعة في شرؤياها   

  يذيب القلب إشفاقا ورثاء  

  من ال يبكي لبكائها  

  ليس في صدره رحمة لإلنسان  

  في األمس كانت بسمتي  دسدمونا

  ...تزهر حبا وأمال ونشوة  

  كلمة  اياجو

  عن ماذا؟  أوتللو

  انتقم بسرعة! سرعأ  اياجو

  قبل أن يفوت األوان  

  هذه حقيقة  أوتللو

  غضبي ال فائدة فيه  

  .]بعد أن يفوت األوان  

  تحرك إلى العمل [   
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  بكاسيو سأتكفّل  

  قبل أن يستثمر خيانته  

  سأنزع روحه، سأقضي عليه  

  أقسم على ذلك  

  .خيرةستكون الليلة، ليلته األ  

  .)ملتفتا إلى رودريجو(  

  تكون على أرض جافة يابسةأحالمك أنت س  

  !كم أنا حزين! وا أسفاه  رودريجو

  آه، أيها األحمق، األحمق المأفون  

  عليك أن تسترد نجمك  

  غدا أوتللو سيكون في البحر  

  وكاسيو حاكما   

  فإذا أصابه مكروه  

  فإن أوتللو يبقى هنا  

  !ح في الظالملمنور كئيب ُي  

  احمل سيفك، راقبه، اتبعه  

  لواختفي في الظال  

  سيكون صيدا سهال فتشّجع  

  !هيا إلى الصيد  

  

  انتبه لقوسك رودريجو  

  نعم، بعت الشرف واإليمان  

  وراء الحلم! سأركض وراء السراب  

  اركض إلى هالكك، أيتها الروح الهشة  

  بع حيلتي وقيادتي الفطنةتا  
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  سأتبع خطتي للوصول إلى الحلم  

  رميت النرد، بدون خوف في انتظارك[   

  نهائي، قدري المجهولمصيري ال  

  الحب يحفزني، والشوق يلفحني  

  ولو كانت نجمة الموت تنظرني  

  !الرحمة! الرحمة   السيدات 

  ألم كئيب، ألم مميت يغزونا  

  قلق رهيب يعصرنا  

  !إنه يضربها! مشهد فظيع  

   الوجه المالئكي الشاحب اللطيفاهذ  

  ينحني في صمت، يبكي ويموت  

  هكذا المالئكة تموت  

  !اطئ يستعبدهاحين خ  

  !أسرار، أسرار، أسرار  الرجال

  الرجل األسود فقد الصواب  

  ظل للموت األعمى والرهاب  

  يمّزق صدره بأظافره  

  ويثبت نظره على األرض  

   دون حراك

  ويتحدى السماء بقبضته  

  !دافعا وجهه المشعر بوجه الشمس  

  .)في غضب مسعور ينهض ملتفتا إلى  الجمهور(  أوتللو

  !عااذهبوا جمي  

  !يا للسماء  الجميع

  !جميعكم، اهربوا من أوتللو  أوتللو
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  .)إلى من حوله(   اياجو

  هذه نوبة جنون تصيبه  

  .وتحرمه من كل عقل  

  من ال يغادر  أوتللو

  !يكون متمّردا علّي  

  .)يحاول أن يسحب دسدمونا بعيدا(  لورد فيكو

  ...اتبعيني  

  .)في الخارج(  قبارصة

  !مرحى

  .)كو وتتبع أوتللوفي تترك لورد(  دسدمونا

  !..زوجي  

  روحي، تلعنك  أوتللو

  !يا للفظاعة  الجميع

  

  .) يراقباناياجوأوتللو و: (المشهد التاسع

  .ولكنني من نفسي ال أستطيع الهروب  أوتللو

  !الدم  

  أيها الفكر الشّرير! آه  

  !الذي يحزنني  

  ...أن أراهما في عناق  

  !المنديل... المنديل  

  ! آه  

  .)ُيغمى عليه(  

  فعل فيهيي سّم  ياجوا

  .)في الداخل(  قبارصة



  أوبرا أوتللو                              ترجمة  يسرى األيوبي      
 

 24

  !ليحيا أوتللو  

  ...يقدمون آخر تراتيل الثناء...   اياجو

  من يمنعني أن أسحق  

  بقدمي جبهته؟  

  !ليحيا أوتللو  قبارصة

  !المجد ألسد البندقية  

  .)مشيرا بانتصار إلى جسد أوتللو الهامد(  اياجو

  !انظروا إلى األسد  

 !ليحيا أوتللو  قبارصة


