
  فاوست
  امسالخالفصل 

  )جبال هانز: (المشهد األول

  )ليلة ولبرجي(      

  لنج واألسل الخخالل نبات   كورس السراب

  بين األحجار

  وفوق الماء

  من مكان إلى مكان

  خترق الليلت

  هربتنير وت

  !نار تضيء

  !خذ حذرك، خذ حذرك

  من بعيد، من قريب

  في الحشيش األخضر

  شجر األخضرالتحت 

  تحت شجر السرو

  هب يتحركل

دأو شعاع متجم  

  تأتي أرواح

  المتوفّين

  )مفيستو وفاوست يظهران(      

  توقّف     فاوست

  ألم تعد،      مفيستو

  ..أن ترافقني في صمت؟      

  ..أين نحن؟     فاوست



  !في إمبراطوريتي     مفيستو

  هنا ، دكتور، الكل ُيطيع أوامري      

  !إنها ليلة ولبرجي      

  !هو،هو! ليلة ولبرجي    أصوات

  !دمي يتجمد     فاوست

  )يحاول الهرب(      

  )يمسك به(     مفيستو

  لدي إشارة أن أجعل! انتظر      

  كل شيء يتحول      

 !ويستنير       

الجبل ينشق، وُيشاهد قصر من ذهب مصقول، في وسطه مائدة          : (المشهد الثاني 

  .)عامرة؛ حولها تجلس ملكات ومحظيات سالف األزمان

   أولى شعاعات الصباححتى      

  في خفية عن عيون الدنيا       

  أقدم مكانا لوليمة

  .الملكات والمحظيات

  لتُمأل األكواب      كورس

  بأسماء اآللهة القديمة

  وليرن الهواء

  !بصداح الضحكات

  ملكات الجمال      مفيستو

  في األزمات الغابرة

  كيليوباترا ذات العيون الساحرة

  الييس ذات الجبهة اآلسرة

  دعونا نجلس

  )أسايعطي فاوست ك(



  تعال اآلن، تعال

  لتشفي حمى قلبك الجريح

  خذ إلى شفتيك هذا الكأس

  !فيه ما ُينسيك فتستريح

  لتمتلئ األكواب      كورس

  بأسماء اآللهة      

 .الخفي األزمان الغابرة،       

فاوست يـستيقظ ويرمـي الكـأس       . وادي بروكن : تغيير جزئي : (المشهد الثالث 

  .)تظهر مرغريت على صخرة. القصر ينهار بفرقعة شديدة. ابجان

  . قلبي يغزوه الذعر     فاوست

  !يا للهول

  !يا ينابيع الندم والعقاب األبدي

  ها هي ذي، هنا هي، 

  المخلوق الجميل،

  مرمية في غياهب سجن،

  !مثل مجرم حقير

  !اليأس قادها إلى الجنون

  !قتلت طفلها المسكين! يا إلهي

  !آه، مرغريت

  ) تستيقظ(    مرغريت

  !الصوت الحبيب، هذا هو آه

  .نداؤه أنعش روحي

  !مرغريت     فاوست

  بين رنّات الضحكات     مرغريت

  والشياطين حولي،      

  !عرفت صوته      



  !مرغريت     فاوست

  ! يده، يده الحنونة سحبتني    مرغريت

  !ها قد أتى. أنا حرة

  !ها أنت هنا! أراه! أسمعه

  !أحبك

  قيودي، الموت نفسه لم يعد يرهبني

  !أنت هنا

  .ح على صدركأستري

  !نعم، ها أنا، أحبك     فاوست

  بالرغم من سخرية الشياطين       

  !وجدتك

  !أنت في أمان

  !ها أنذا

  !تعالي، استلقي على صدري

  هذا هو الشارع . انتظر    مرغريت

  حيث رأيتني

  !ألول مرة

  حين يدك تجرأت 

  لتلمس أصابعي

  يا سيدتي الجميلة، أتسمحين لي"

  ."أن أقودك في الطريق؟

   شكرا لك سيدي، أنا لست سيدةال"

  وال جميلة، ولست بحاجة إلى ذراع

  ."تسندني

  .قلبي يتذكر     فاوست

  !ولكن تعالي معي الزمن يهرب منا      



  هنا حديقة جميلة    مرغريت

  فواحة بالورد والريحان،      

  تتسلل إليها كل ليلة،       

  !حين يأتي الليل، وتغفو األجفان      

  !تعالي، تعالي مرغريت     فاوست

  !ال    مرغريت

  تعالي، تعالي، دعينا نهرب     فاوست

  !ال، ابق لحظة    مرغريت

 .يا للسماء، إنها ال تسمعني     فاوست

  ) يظهر مفيستو: (المشهد السادس

  !انتبه، وإال تضيع     مفيستو

  إذا تأخرت أكثر      

  !سأتخلى عنك      

  الشيطان، الشيطان     مرغريت

  هناك في الظالمأال تراه 

  يحدق فينا بعينين

  !من نار

  ..ماذا يريد منا؟

  !المكان المقدسأطرده من هذا 

  !دعينا نترك هذه البقعة المظلمة     فاوست

  !أية غبطة شهوانية، أي سرور     مفيستو

  ..تراه الندم، تخنق فيه قلبك المسحور؟      

القـصر  . فاوست يرى مرغريـت فجـأة ويرمـي كأسـه         (

يعود مع مفيـستو إلـى وادي       . الشى بسرعة والمحظيات تت 

  .)بروكن

  ..ماذا جرى لك؟



  ..أال تراها؟     فاوست

  !هناك، صامتة ذابلة

  ة غريبةيأية حل

  ..حول رقبتها؟

  !خيال     مفيستو

  !شريط أحمر يخبئها     فاوست

  !سحر     مفيستو

  شريط أحمر     فاوست

  !ضيق كحد الفأس

  !رقية سحرية     مفيستو

 )يال يختفيالخ(      

  )حجرة صغيرة في سجن: (المشهد السابع

  )يتسلل مفستو وفاوست. مرغريت نائمة(    

  !أخرج     فاوست

  يشيدون مشنقة! إنه الفجر     مفيستو

  أقنع مرغريت أن تتبعك دون إبطاء      

  .ها هي المفاتيح. السجان نائم      

  يدك البشرية عليها تحريرها

  !اتركنا    فاوست 

  ارج الخسأراقب في . كما تريد     مفيستو

  إنه الفجر

  أسمع صهيل جيادنا

  يضربون بحوافرهم  الرصيف

  )يحاول جر فاوست بعيدا(      

  !لننقذها! تعال      

  !ربما كان هناك وقتا      



  إلهي احمني    مرغريت

  !إلهي أبتهل إليك      

  !تعالي، لنهرب      فاوست

  ة النقيةأيتها المالئكة المشع    مرغريت 

  احملوا روحي إلى السماء،

   العدل، أستسلم إليكإله

  ارحمني، أنا لك، اصفح عني

  تعالي، اتبعيني، تعالي أقول لك     فاوست

  أيتها المالئكة المشعة النقية    مرغريت

  !احملي روحي إلى السماء

  !الساعة حانت! علينا أن نسرع     مفيستو

  تعالي، اتبعيني     فاوست

  تعالي، اتركي هذا المكان       

  !بعينيفات! السماء قد أشرقت      

  تعالي، أطيعيني      

  فاتبعيني! السماء قد أشرقت      

  أسرع لنترك هذا المكان     مفيستو

  السماء قد أشرقت في كل مكان       

  !اتبع خطواتي وإالّ تخلّيت عنك      

  !أسرع لنترك هذا المكان      

  أيتها المالئكة المشعة النقية    مرغريت

  !احملي روحي إلى السماء      

  !مرغريت     فاوست

  ..لماذا عينك تهددني؟    مرغريت

  .مرغريت    فاوست 

  ..لماذا يداك ملطختان بالدم؟    مرغريت



  !تمأل قلبي بالذعر! اذهب      

  )تقع مغميا عليها(      

  !آه     فاوست

  !لقد حوكمت     مفيستو

  !أنقذت  كورس مالئكي

  ! المسيح قام ثانية      

  ! ولد ثانيةالمسيح

   السالم والنعيم

  !لمن يحفظ وصاياه

  !سيح قام ثانيةالم

  !المسيح ولد ثانية

  انتهى

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



  

  
 


