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  الفصل األول

  

فيوليتا جالسة على مقعد تتكلم مع الدكتور وأصـدقاء         . غرفة في منزل فيوليتا   (

بعض الـضيوف يقـابلون جماعـة       . آخرين، يأتون ويذهبون  

  .)قادمين، بينهم البارون وفلورا تتأّبط ذراع المركيز

  منذ زمن دعيتم للحفل  1كورس

  جئتم ساعة متأخرين  

  

  كنا نلعب الورق في منزل فلورا  2كورس 

  وسرقنا الوقت  

  ) تذهب لمقابلتهم(  فيوليتا 

  فلورا، أصدقائي األعزاء،  

  الليلة ستكون أكثر مرحا بوجودكم معنا  

  لنرفع األكواب ونمتّع أنفسنا  

   الحفل المرح؟في تستطيعين هل   فلورا والمركيز

   أن أفعلعلي  فيوليتا

  ضع إيماني في المرحأ  

  فهو شفاء للعلل  

  المرح يضيف حماسا للحياة  الجميع

خـدم  . ير، يدخل مع ألفرد جرمونـت     جاستون، فيكونت ليتوري  (  

  .)يهيئون المائدة

  ألفرد جرمونت، سيدتي العزيزة  جاستون

  من المعجبين كثيرا بك  

  .وهو من اعز أصدقائي  
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  .)تمد يدها أللفريدو فيقبلها(  فيوليتا

  .كرا فيكون لهديتكش  

  !آه عزيزي ألفريدو  المركيز

  )أللفريدو(  جاستون 

  ألم أقل لك أن الصداقة  

  في هذا البيت تجتمع في سرور؟  

  .)الخدم أثناء ذلك أعدوا مائدة العشاء(  

  )للخدم(  فيوليتا

  كل شيء مهيأ؟  

  .) الخدم يطأطئون رؤوسهم(  

  اجلسوا يا أصدقائي  

  ...ودعونا نكشف قلوبنا لبعضنا  

  حسنا، الخمر صديق  الجميع

   المستسرةيذهب األحزان  

  .)يجلسون مع فيوليتا بين ألفريدو وجاستون(  

  .)بلطف لفيوليتا(  جاستون

  ألفريدو ال يفكّر بأحد إالّ أنت  

  .أنت تمزح  فيوليتا

  حين كنت مريضة  جاستون

  كان يأتي كل يوم  

  مستفسرا قلقا عليك  

  !كفى  فيوليتا

  شيئا إنني ال أعني له   

  .إنني أخبرك الحقيقة  جاستون

  )إلى ألفريدو(  فيوليتا

  هل هذا صحيح؟  
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  ولكن لماذا تفعل؟  

  .ال أفهم  

  )متنهدا(  ألفريدو

  .هذا صحيح  

  )إلى ألفريدو(  فيوليتا

  أنا شاكرة لك يا بارون  

  لم تتعرف إلي من قبل  

  تعرفت عليك فقط من عام  ألفريدو

  عرفتك منذ دقائق  فيوليتا

  )إلى البارون، بهدوء(  فلورا

  من األفضل أن تبقى صامتا  

  )إلى فلورا بهدوء(  بارون

  الشاب يزعجني  

  لماذا؟  فلورا

  أجده ساحرا  

  )إلى ألفريدو(  جاستون

  لم تنطق حتى اآلن بشيء جديد  

  )إلى فيوليتا(  المركيز

  .عليك سيدتي مهمة إطالق لسانه  

  )تصب خمرا أللفريدو(  فيوليتا

  لخمرتسكب ا" هبة"سأكون   

  )بشهامة(  ألفريدو

  آمل لك الخلود  

  !مثلها  

  !لنشرب، لنشرب، لنشرب  الجميع

  اآلن بارون، أال تجد لديك بيت شعر  جاستون
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  نخب هذه اللحظة السعيدة؟  

  )البارون يهز رأسه ويلتفت إلى ألفريدو(  

  ماذا عنك؟  

  نعم، أغنية عن الشراب  الجميع

  .اإللهام ال يبتسم لي  ألفريدو

  ت أستاذا؟ألس  جاستون

  )لفيوليتا(  ألفريدو

  هل يسرك؟  

  نعم  فيوليتا

  )ناهضا(  ألفريدو

  نعم أنت شجعتني  

  !أصغوا إذن  مركيز

  !نعم، لنسمع المغني  الجميع

  لنشرب كأس الفرح  ألفريدو

  حيث يزهر الجمال والسناء  

  والساعة الهاربة  

  نملؤها بنشوة السرور واللقاء  

  لنشرب لخفقان الحب اللذيذ  

  لحب، والنبيذنشرب ل  

  يجعل القبالت الهبة  

  )ناهضة(  فيوليتا

  معك سأقتسم  

  أيام السعادة  

  كل شيء في الدنيا هباء  

  إن لم يكن فيه هناء  

  يذوي كزهرة تحيا وتموت  
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  دون شفقة بالحياة  

  دعوة متألّقة! لنشرب  

  !للسرور تغوينا  

  لنستمتع بخمرنا  الجميع

  نغني ونضحك  

  حتى ينقضي الليل  

  جنان اللقانا فيوالفجر ي  

  )ولفريدأإلى (  فيوليتا

  الحياة هي السرور  

  )إلى فيوليتا(  ألفريدو

  ...عندما ال يزال ينتظر الحب  

  ) وديإلى ألفر(  فيوليتا

    ال تخبرني شيئا أجهله  

  )إلى فيوليتا(  ألفريدو 

  ولكن فيه مصيري  

  لنستمتع بخمرنا  الجميع

  نغني ونضحك  

  حتى ينبثق النهار  

  نعنافي جنة من ص  

  .)يسمع موسيقى من الغرفة المجاورة(  

  .ما هذا؟  

  أتريدون أن ترقصوا اآلن؟  فيوليتا

  آه، أية فكرة محببة  الجميع

  كلنا نريد  

  !لنذهب إذن  فيوليتا
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الضيوف يتحركون نحو الباب في الوسط، ولكن فيوليتا تلتفـت          (  

  .)فجأة وقد امتقع وجهها

  !آه  

  ماذا بك؟  الجميع

  !شيءال شيء، ال  فيوليتا

  .)تخطو بضع خطوات(  

  !لنذهب  فيوليتا

  )يجبرونها على الجلوس(  

  !للسماء آه، يا  

  !مرة ثانية  الجميع

  هل أنت مريضة؟  ألفريدو

  ما الذي بها؟! للسماء يا  الجميع

  إنني ارتجف  فيوليتا

  .)تشير إلى الغرفة األخرى(  

  .اذهبوا، إنني سأنضم إليكم بعد لحظة  

  كما تريدين  الجميع

  .)ب الجميع إلى الغرفة األخرى ما عدا ألفريدويذه(  

  .)تقف لتنظر وجهها في المرآة(  فيوليتا

  !آه، كم أنا شاحبة  

  .)تلتفت فترى ألفريدو(  

  أنت هنا؟  

  هل تشعرين بأنك أفضل حاال  ألفريدو

  .إنني أفضل اآلن  فيوليتا

  الطريق الذي تسلكينه  ألفريدو

  يقضي عليك  

  !اعتني أكثر بصحتك  
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  هل أستطيع؟  فيوليتا

  أتمنى لو أن لي الحق  ألفريدو

  أن أكون الحارس الساهر  

  .على صحتك الغالية  

  ماذا تقول؟  فيوليتا

  من يبالي بما يحدث لي؟  

  )بحنان كبير(  ألفريدو

  ال أحد في الدنيا يحبك  

  ال أحد؟  فيوليتا

  .إالّ أنا  ألفريدو

  )ضاحكة(  فيوليتا

  !صحيح  

  نسيت هذه العاطفة العظيمة  

  أتضحكين؟  دوألفري

  ال بأس، هل لديك قلب؟  

  قلب؟ نعم، ربما  فيوليتا

  لو كان لديك قلب  ألفريدو

  !لما سخرت مني  

  هل أنت حقا جاد؟   فيوليتا

  لم أكن ألخدعك  ألفريدو

  منذ متى تحبني؟  فيوليتا

  منذ أكثر من عام  ألفريدو

  في يوم سعيد  

  تألقت في حياتي   

  ومنذ ذلك الحين  

  يحب مضني تملّك ذات  
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  مكتوم، غامض، ال ينال  

  يهتز طربا لرؤياك  

  ورغم عذابه يهواك  

  وال يدري إلى أين المآل  

  إن كنت تهواني كما تقول  فيوليتا

  ابتعد عني فليس علي تعول  

  ال أعرف أنا الحب، وال أشعر  

  بهذه العاطفة التي تبهر  

  ...أنا شريفة معك، مخلصة  

  جد إنسانة أخرى تسعدك  

  .كنت تهوانينساني، إن او  

  )يظهر عند الباب(  جاستون

  ما الذي بحق الشيطان تفعالن؟! حسنا  

  .نحن نثرثر  فيوليتا

  !استمرا! ها، ها رائع  جاستون

  )أللفريدو(  فيوليتا

  ال أرغب بمزيد من الحب  

  !يكفي أن نكون صديقين  

  سأفعل ما تقولين، سأذهب  ألفريدو

  )يستدير ليخرج(  

  ؟إذن اتفقنا على هذا  فيوليتا

  .)تأخذ زهرة من صدرها وتناوله إياها(  

  لماذا؟  ألفريدو

  .لتعيدها إلي  فيوليتا

  )يلتفت(  ألفريدو

  متى؟  
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   حين تذبل  فيوليتا

  غدا؟... تعني  ألفريدو

  .حسنا، غدا  فيوليتا

  )يتناول الزهرة بغبطة(  ألفريدو

  !كم، كم أحبك  

  !آه، في غاية السعادة... أنا سعيد  

  هل أنت ذاهب؟  فيوليتا

  )يعود ليقبل يدها(  فريدوأل

  سأذهب اآلن؟  

  وداعا إذن،  فيوليتا

  ال أطلب شيئا آخر  ألفريدو

  وداعا  

  ) يخرج(  

  .)الجميع يخرجون من الصالة ووجوههم متوهجة من الرقص(  

  انبثق الفجر في السماء  الجميع

  وعلينا أن نغادر  

  شكرا لك، سيدتي العزيزة  

  لهذا الحفل الرائع  

  ي مرحالبلدة ال زالت ف  

  تسرف في اللهو وال تتعب  

  وتخزن في هجعتها  

  حماسا لمزيد من الطرب  

  .)يخرجون من اليمين(  

  ) وحدها(  ا فيوليت

  ما أغربه... ما أغرب هذا  

  كالمه ما أحاله وما أعذبه   



   أوبرا   الترافياتا                ترجمة يسرى األيوبي

 10

  محفور في قلبي توهجه  

  ؟ أم يشقيني حبه،أترى يسعدني  

  ألرحل من قبل  

  أن يشعل في روحي لهبه  

   به، أو أفجعه هل ازدري  

   ؟من اجل لهو أبعده  

  وحيد كان بين الجموع   

  من حول حماي  

  ؟حرقهأ هل ،لهب الحب  

  حبه الغامض المكتوم أبهجني  

  وعذّبني، هل أشقيه، وأعذّبه؟  

  

  جنون وهذيان  

  امرأة وحيدة ال تعرف الحنان  

  مهجورة في صحراء مقفرة  

  أعيش في بلد تدعى باريس  

  بدون أمل وال أمان  

  ماذا آمل، ماذا أفعل؟  

  في دوامة! أعيش لمتعتي  

  أغوص وأغرق حتى السآمة  

  

  حرة بدون هدف   

    ؟فّأدمن متعة ألخرى   

  وحياتي تنقضي  

  في دروب المتع الضيقة  

  منذ مطلع الفجر  
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  إلى انقضاء النهار  

  ألعود بمسرات شيقة  

   النيقةتبهج روحي  

  )خارج النافذة(  ألفريدو

  ...قالحب الذي يخف  

  !..آه  فيوليتا

  ..العالم كله...   ألفريدو

  !الحب! نعم  فيوليتا

  غامض، محال  ألفريدو

  فرح، عذاب حتى ينال  

  إنه جنون، متعة  فيوليتا

  حرة بدون هدف  

  ...فّد أمن متعة ألخرى  

  

    

    

  

  

  

  

  
 


