
  فاوست
  الفصل الثاني

  )المعرض(

  )"اإلله باخوس"إلى اليسار فندق، لوحة عليها إشارة . واحد من بوابات المدينة(

  ).فاغنر؛ صبايا، أبناء البلدة، طالب، جنود، مترونات: المشهد األول(

  كورس إحدى الفتيات

  )في الحانة(    الطالب

  خمر وبيرة       

  ملئ الكأس

  بدون خجل 

  كأس وراء كأس

  ير السكّ

  يشرب كل شيء

  شباب مدمنون       فاغنر

  على الشراب

  !ال شيء عدا الماء

  ليكن مجدك ورغبات قلبك

  من اآلن وإلى األبد

  !أن تشرب، أن تشرب

  شباب مدمنون       طالب

  .الخعلى الشراب، 

  )نخب صحتهم يشربون(

  البنات أو الحصون       جنود

  كالهما واحد 

  القالع القديمة والشابات



  لنالعبة منصفة 

  من هو ماهر

  غير متورع

  يجبرهن على االستسالم

  !بدفع الفدية

  في اآلحاد واألعياد     أبناء البلدة

  خاطرأحب الكالم عن الحرب والم

   هناكوبينما الرجال

  يكسرون رؤوس بعضهم

  أذهب وأجلس إلى ضفاف 

  نهر، أراقب البواخر

  مرالخوأفرغ في جوفي كأس 

  .)لى عمق المسرحأبناء البلدة والجنود يتنحون إ(

  انظرن إلى هؤالء الشجعان     شابات

  آتين هناك ال يجب أن نكون متشددات

  .لنبطئ خطانا

  )يتقدمن إلى يمين المسرح(    مترونات

  نظروا إلى هؤالء الجسام الوقحين أ      

  ،يركضون خلف قليالت الحياء

  ألسنا نحن أجمل منهن

  ..إن لم نقل أكثر بهاء؟

  هن الوقحة انظروا إلى هيئت      طالب

  والنظرات المنتصرة

  !يا أصدقائي علينا أن نكون حذرين ونتمسك بقلوبنا

  يردن أن يسحرن      شابات

  عبثا ما يفعلن



  ف منهاليس لدينا ما نخ

  عند غضبه

  سأغضي البصر

  ويصبح وجهه أحمر

  لو أرادني شاب صغير

  .سآخذه بكلمته

  على اإلنسان أن يثق

  بالكلمات الحلوة حين تُقال

  .الخ. دني شابلو أرا

  تردن أن تسحرن    مترونات

  رى ما تفعلن تُ

  بدون حياء أنتن

  وبدون ذوق تتصرفن

  أحمق من تعجبنه

  فيخطبكن

  .الخ! أحمق من تعجبنه

  تعال، يا جاري،     أبناء البلدة

  مرالخنفرغ كأس 

  زوجتي تعنّفني 

  عن كل شيء يخصني

  دائما تكون على حق

  .الخ! زوجتي تعنّفني

  :المشهد الثاني

  )يظهر حامال حجابا صغيرا بيده(     فالنتين

   للحجاب المقدس آه      

  أعطتني إياه أختي



  .يوم المعركة

  يبقى عند قلبي

  لتبعد الموت عني

  آه، هذا فالنتين، يبحث عنا دون شك      فاجنر

  كأس أخير، يا سادة، فعلينا أن نبرح     فالنتين

  .ما بك؟      فاجنر

  ..أية حسرات تنغّص وداعنا؟      

  أنا مثلك، ذاهب إلى مكان بعيد      فالنتين

  مرغريت تبقى لتعتني بنفسها

  فأمي لم تعد على قيد الحياة

  أكثر من صديق مخلص      سيبيل

  !بجانبها يأخذ مكانك

  )يضغط يده(     فالنتين

  !أشكرك      

  تستطيع أن تعتمد علي      سيبيل

  !وتعتمد علينا أيضا    الطالب

  البلدة قبل أن أترك هذه     فالنتين 

  .موطن أجدادي

  إليك يا إله السماوات

  أستودعها بين يديك

  وأبتهل إليك

  أن تحميها من المخاطر

   ! مرغريتأختي الحبيبة

  هذا ما يكدرني ويقلق بالي

  وأنا ذاهب أنشد المجد،

  المجد والنصر على أعداء بالدي



  األول، األشجع في المعاركندق الخفي 

  أذهب وأحارب لنصر بالديس

   قربهيشاء لي اهللا أن يصطفين وإن 

   ستبقى تحرسكروحي

  !آه مرغريت

  .الخقبل أن أغادر،

  يا إله السماوات اسمع صالتي

  ! واحم من كل شر مرغريت

  يا ملك السماوات

  !أستودع بين يديك مرغريت

  هيا، يا أصدقائي اطرحوا هذي المخاوف      فاجنر

  ال تمزجوا خمركم بالدموع وهذي السفاسف      

  ا، امرحوا وغنوا القصائداشربو      

  رألدوااونحن معكم نعيد 

  رقصوا وغنوا القصائدأاشربوا،     الكورس

  ونحن معكم نعيد األدوار      

  ) يصعد على كرسي(      فاجنر

  فأرة، أكثر جبنا من شجاعة

  أكثر قبحا من جميلة

   برميل عتيقتعاشت في قبو، تح

  ...قطة

  : المشهد الثالث

  )يظهر فجأة(      مفيستو

  عذرة، من فضلكمم      

  ..إيه؟      فاجنر

  أرغب أن تسمحوا لي      مفيستو



  ينكم بآخذ مكاني 

  صديقكم  أغنيتههلينف

  عندي كثير من قصص تعجبكم

  )ينزل عن الكرسي(      فاجنر

  واحدة تكفي، إن كانت جيدة      

  سأفعل جهدي كي ال أملّكم      مفيستو

  العجل الذهبي ال زال واقفا

  أصبحت نارا على علم

  هشهرت

  وطبل الكون بشجاعته

  شعوب وملوك اختلطوا

  وا تمثالهيليح

  وينثروا النقود

  في حلقة مجنونة

  تدور وتدور

  حول قاعدة تمثاله 

  !والشيطان يقود الرقص

  !والشيطان يقود الرقص     الجميع

  !اإللهالعجل الذهبي انتصر على      مفيستو

  هفيتبجح بمجده التا      

  الوحش الحقير يهين السماء

   إلى الجنس البشري عند قدميهنظري

  ..أي جنون؟.. أي جنون هذا؟

  السيف في يده ويهجم، 

  ويغوص في الدم واألقذار

  وحيث يلمح الذهب البراق



  !الشيطان يقود الرقص والشقاق

  ! يقود الرقص والشقاقوالشيطان     الجميع

  !شكرا ألغنيتك      

  )جانبا(     فالنتين

  !ما أغرب هذا الرجل      

  )ناول مفيستو شراباُي(      فاجنر

  أيكون لنا الشرف      

  ..أن تشارك في الشرب معنا؟      

  بكل سرور     مفيستو

  )يأخذ يد فاجنر ويتفحصها(      

  !آه، أحزن من أجلك      

  ..ط؟الخأترى هذا       

  حسنا      فاجنر

  !إشارة تنذر بشر     مفيستو

  ستقتل في شجار      

  ..إذن؟ هل أنت ساحر،      سيبيل

  )يسحب يده(     مفيستو

  يكفي لساحر      

  أن يقرأ يدك      

  مصيرك ينذرك      

  أنك ال تلمس زهرة      

  .إال وتذبل      

  )يسحب بسرعة يده(      سيبيل

  ..أنا؟      

  كفاك ترسل باقات األزهار     مفيستو

  !لمرغريت      



  !أختي     فالنتين

  ..من أخبرك عن اسمها؟      

  انتبه، يا شجاع      مفيستو

  أنك ستُقتلأعلم 

  . سيقتلكأحد ما

  )يأخذ الكأس من يد فاجنر(

  !نخبك

  )مر بعيداالخيرمي (

  زخمرك مقز! لهّ أفّ

  اسمح لي أن أقدم من خمري

  )وقّع! يدق على برميل الحانة(

  )إلى الطالب. مر يتدفّق من البرميلالخ(

  !تعالوا هنا

  كل فرد على مذاقه

  كرتب من ذُخلنشرب ن

  !مرغريت: منذ لحظة، يا أصدقائي

  )يرمي بالكأس من يده(     فالنتين

  !كفاك      

  )فالنتين وفاجنر يشرعان سيفيهما. مر في البرميل يشتعلالخ(

  !هو هناك      فاجنر

  !هو هناك    الطالب

  ..لماذا ترتجف حين تهددني؟     مفيستو

. فالنتين يحاول أن يهاجمه. يشكّل حلقة حول نفسه بسيفه(

  )سيفه يتكسر إلى قطع

  سر سيفيتك! يا للغرابة     فالنتين

  !..في الهواء      



  ال نستطيع أن نقاوم     الجميع

  سحر جهنّم الذي يثلم      

  سيوفنا

  !بما أنّك تستطيع كسر السيوف     فالنتين

  !بما أنك تستطيع كسر السيوف     الجميع

  !نظرأ    فالنتين 

  !نظرأ     الجميع

  )يأخذ سيفه المكسور ويريه متقاطعا إلى مفيستو(     فالنتين

  .الذي يحمينا من نار جهنّمإنه الصليب       

  .إنه الصليب الذي يحمينا من نار جهنّم     الجميع

 الجمهور يترك ،مفيستو يتراجع حين يرى الصليب(

  .)المسرح

  )ُيغمد سيفه(     مفيستو

  !سنتقابل مرة أخرى يا أصدقاء      

  )مفيستو، فاوست: (المشهد الرابع

  )داخال(     فاوست

  ..ماذا بك؟      

  ال شيء      مفيستو

  بالمناسبة، عزيزي الدكتور

  ..ماذا تتوقّع مني أن أفعل؟

  ..بماذا أبدأ؟

   تختبئ الفتاة الجميلةأين     فاوست

  ..التي أرانيها فنّك؟      

  ..د سحرك؟نها مجرأأم       

  !أبدا     مفيستو

  ولكن تدافع عنها فضائلها      



  !والسماء نفسها تحميها      

  !أريد أن أراها! ال يهم     فاوست

  دني إليهاق! تعال      

  !أو أنني أنفصل عنك      

  إنني محترس جدا في مهمتي! كفى     مفيستو

  من أن تشك لحظة في كفاءتي      

  لننتظر في هذا المكان، فهناك حفل مرح      

  والفتاة الجميلة الطاهرة آتة إلى حفل المرح      
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  )ومرغريت سيبيل

  )طالب وشابات يبدأن بالرقص يتبعهم أبناء البلدة(   فالس وكورس

  كما النسيم العليل      كورس

  يخترق السحب الدوارة

  واألرض المفلوحة،

  يحملنا الفالس بعيدا 

  ويتردد السهل كلّه

  بأنغام أغانينا 

  )إلى فاوست(     مفيستو

  ..أترى هؤالء الفتيات الرائعات؟      

  راعكلم ال تمد ذ      

  ..لتختار أجملهن؟      

  ال، توقّف عن التهكّم من فضلك،     فاوست

  !واترك قلبي يحلم      

  )حين يعود(      سيبيل

  !مرغريت عليها أن تسير من هنا      

  )سيبيلن صوب يأتي(      صبايا



  ..هل لفتاة أن تدعوك للرقص؟      

  !ال، ال، ال أرغب في الرقص      سيبيل

  .الخكما النسيم العليل،      كورس

  )تدخل مرغريت(      

  !هذه هي! ها هي ذي     فاوست

  !اقترب منها      

  )يتقدم نحو مرغريت(      سيبيل

  !مرغريت      

  !عفوا     مفيستو

  )جانبا(      سيبيل

  إنه هنا مرة ثانية! اللعنة على ذلك الرجل      

  ؟ماذا، يا صديقي، أنت هنا     مفيستو

  )يتقدم نحو مرغريت(     فاوست

  سمحينيا سيدتي الجميلة، هل ت      

  ..أن أقدم ذراعي، وأهديك الطريق؟      

  كال شكرا لك، سيدي، أنا لست سيدة، وال جميلة    مرغريت

  !وال أحتاج أبدا إلى معونة ذراع      

  .)تمر من أمام فاوست وتبتعد(      

  )ينظر خلفها(     فاوست

  !يا للسماء، أية لطافة، وأي تواضع      

  ...أيتها الطفلة الجميلة، أحبك      

  !لقد غادرت      سيبيل

  )إلى فاوست(     مفيستو

  ..حسنا؟      

  !رفضتني! حسنا     فاوست

  )ضاحكا(     مفيستو



  تعال، دكتوري العزيز       

أرى أن علي  

  !أن آتي لنجدتك

  .في شؤونك الغرامية

  .)مفيستو وفاوست يبتعدان، متخذين نفس طريق مرغريت(

  المجموعة األولى من الفتيات

  ..ماذا هناك؟      

  رى من الفتياتمجموعة أخ

  مرغريت      

  !رفضت صحبة هذا السيد الوسيم      

  ! دعونا نعيد الفالس من جديد     الجميع

  !دعونا نعيد الفالس من جديد

  .الخ.مثلما النسيم العليل      

  حتى وهم يلهثون      

  حتى وهم يموتون      

  يقودهم في يقظته      

  !إله السرور      

  ،األرض تدور حولهم      

  هد للعيونأي ضجيج، أي مش      

  .الخ.رض تدور حولهماأل      

*   *   * 


