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  الفصل الثاني

  أولمبيا

أبـواب  : مكتب فاخر األثاث، يؤّدي إلى صالة عرض أبوابها مغطّـاة بالـسّجاد           (

على الحائط قيثار؛ وتحتـه قيثـارة       . جانبّية مغلقة بستائر سميكة   

  ).المشهد مضاء بالشموع. كبيرة

  .)يسحب الستار إلى األعلى من جهة اليمين(  سباالنزاني

  ناموا في أمان! هناك  

  .)المسرح يفرك يديهيأتي إلى مقدمة (  

  سلوكها جيد، متواضعة جميلة! إيه، إيه  

  من خاللها سأحصل على الخمسمائة ذهبية[  

  !التي إفالس إلياس اليهودي، كلّفني  

  ويبقى كربليوس الذي بازدواجيته،  

  استطاع بحقوق أبوته، أن يسلب المال مني  

  !]الرجل شيطان رجيم، حمدا هللا أنّه بعيد عني  

  .)ان داخاليرى هوفم(  

  !سعيد بقدومك! صباح جيد! آه  

  ربما جئت مبكّرا  هوفمان

  ...ماذا؟ تلميذي  سباالنزاني

    .ليس جديرا بمعلّمه...   فمانهو

  أنت متواضع جدا  سباالنزاني

  ليس بعد اليوم شعر أو موسيقى  

   في هذا الفرعستكون أستاذا  

  رغم أن اختصاصك هو الفيزياء ال الموسيقى  

                                                                                                   

  ستقابل ابنتي بابتسامتها المالئكية  

  .)جادا(  
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  !الفيزياء كل شيء، يا صديقي العزيز  

  إنّها تستحق كل اهتمامك  

  .]ماذا تفعل ابنته بالفيزياء يا تُرى؟[  هوفمان

  .)ينادي(  سباالنزاني

  !كوشنيل! أنت هناك  

  .)يظهر كوشنيل(  

  .أنر المكان كلّه  

  .)متلعثما(  كوشنيل

  مبانيا؟ا ـ ششوالشا ـ   

  !انتظر  سباالنزاني

  .واتبعني  

  .)إلى هوفمان(  

  معذرة، يا صديقي الشاب، سأعود في لحظة  

  .)يخرج سباالنزاني وكوشنيل(  

  تحّل بالشجاعة والثقة! تعال  هوفمان

  سأصبح أنا نبع المعرفة  

  علي أن أسبح مع التيار  

  ألستحق التي أحب  

  سأدبر أمري بحيث أجد لنفسي  

   العلممؤهالت رجل  

  !لو أنني أجرؤ... ها هي هناك  

  !ما أحالها وهي نائمة! إنها نائمة  

  .)يظهر(  نكالوس

  !كنت متأكّدا أن أجدك ها هنا! طبعا  

  .)يغلق الستارة بسرعة(  هوفمان

  !هش  
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  لماذا؟ ها هنا حيث الجميلة أولمبيا  نكالوس

  !اذهب وتطلّع إليها... تتنفّس  

  إنها مالك  هوفمان

  !إني أعبدها  

  انتظر لتعرفها أكثر  كالوسن

  هل من السهل أن تعرف قلب المحب؟  هوفمان

  .)بتهكّم(  نكالوس

  من خالل الشباك؟... ، من نظرة واحدةماذا  

  !ال يحتاج اإلنسان إالّ لنظرة واحدة كي يعانق السماء  هوفمان

  على األقل، هل تعرف بأنّك تحبها؟! ما هذه اللهفة  نكالوس

  .ال  هوفمان 

  !تب لهااك  نكالوس

  !ال أجرؤ على ذلك  هوفمان

  !تكلّم معها! بريء مسكين  نكالوس

  ربما هذا يزعجها  هوفمان

  ها غن لباهللا عليك،  نكالوس 

  .لتحّل المشكلة  

  باالنزاني ال يحب الموسيقىسمسيو   هوفمان

  أعرف، الفيزياء كل شيء  نكالوس

  أخشى أن علي أن أسبر  

  بنفسي قلب هذا القلب الشاب  

  .كوأغنّي ل  

  !هل أنت مجنون  هوفمان

   !ال! آه، ال  نكالوس

  أال تهدأ؟  هوفمان

  .لي الحق أن أغنّي في كل مكان  نكالوس
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  .)يالحظ القيثار على الحائط فيمسك به(  

  !حسنا! القيثار  

  !قلت لك، ال  هوفمان

  .)يغنّي بمرافقة القيثار(  نكالوس

  أنظر إليها وراء مروحتها  

  تلتفت، تنحني وترفع رأسها  

  تح عينيها العسليتينتف  

  :بطريقة غبية يقول فمها  

  نعم، نعم،! توقّف! كفى، كفى  

  !تلك هي الجميلة أولمبيا  

  أعرف ساعات خشبية  

  ومنها يخرج ديك صغير  

  يغني الزمن ثالث مرات  

  ثم يفتح جناحيه ويطير  

  كوكا ـ دودل ـ دو  

   تذكّرني بهأولومبيا  

  كوكا ـ دودل ـ دو  

هوفمـان يبقـى مـشغوال      . المسرح مرة ثانية  نكالوس يصعد إلى    (  

ى اليسار؛ يحمل كيـسا     إليدخل كوبليوس بهدوء من باب      . بتأمالته

  .)على كتفيه وميزانا للضغط الجوي في يده

   

  .)بصوت خفيض(  كوبليوس

  !بلطف، لننتبه!... أنا كوبليوس  

  .)يرى هوفمان(  

  !هناك أحد ما  

  .)ملتفتا(  نكالوس
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  . ]ما هذا؟[  

  ؟ السيدما الذي ينظر إليه هذا   سكوبليو

  .)يتلصص من فوق كتفي هوفمان(  

  !حسنا! إنها أولومبيا  

  ]أولومبياتا؟[  نكالوس

  .)لهوفمان(  كوبليوس

  أيها الشاب  

  .)يرفع صوته(  

  !سيدي، أقول  

  .)إلى كوبليوس(  نكالوس

  .هو ال يصغي ألحد  

  .)يلتفت حوله  كوبليوس

  أهناك أحد ما غيره؟  

  !إلى الطريقة الوحيدة ليسمعكانظر   نكالوس

  !)أنظر:  يقولقميربت على كتف هوفمان، ثم بطريقة أع(  

  .)يلتفت حوله(  هوفمان

  ما هذا؟   

  .)إلى كوبليوس(  نكالوس

  هل رأيت؟  

األوبرا إلـى   نـواظير  و ، بالنظارات ةكوبليوس ُيفرغ حقيبته، ممتلئ   (  

  .)األرض

  اسمي كوبليوس، أنا صديق  كوبليوس

  !زاتيلمسيو سباالن  

  .)منحنيا(  هوفمان

  كيف حالك؟  
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أحمل موازين للضغط الجوي، موازين للحرارة مخفّض سـعرها،           كوبليوس

  الدفع نقدا

  !انظر إليها، ستحبها  

  ال حاجة لي بها، سيدي  هوفمان

  .)ضاحكا، إلى هوفمان(  نكالوس

  إنها مساومة ممتازة  

  اختر واحدا منها، واحدا فقط  كوبليوس

  ).يقلّده(  نكالوس

  ...واحدا منها، واحدا منها فقط  

  ...خذ الباروميتر  كوبليوس

  .الباروميتر...   نكالوس

  ...الهفروميتر  كوبليوس

  الكرونوميتر...   نكالوس

  ...الترموميتر   كوبليوس

  .الترموميتر...  نكالوس

  !ليصبك الطاعون  هوفمان

  خذ الباروميتر فقط  نكالوس

  هذا الشيخ لجوج ال ُيصدق  هوفمان

  .)إلى هوفمان(  سكوبليو

  أتفضل البصريات؟  

  هذا الشيخ لجوج ال ُيصدق  نكالوس

  1ليأخذ الشيطان البصريات  هوفمان

  أال تحب البصريات؟  كوبليوس

  !وصلنا إلى البصريات  نكالوس

  !ى جهنّم بالبصرياتإل  هوفمان 

  أتحب النظّارات؟  كوبليوس
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  عندي منها السوداء  

  والزرقاء أبيعها زوجين  

  !اتياشتر نظّار  

  عينان سليمتان، عينان جميلتان  نكالوس

  عينان سوداوان، عينان زرقاوان  

  يقدم لي عينين جميلتين؟  هوفمان

  ...يجعلني أفقد أعصابي  

  عينان سليمتان، عينان جميلتان  كوبليوس

  أيها األحمق اللعين، كف عن هذا الهذر  هوفمان

  يعني النظارتين  نكالوس

  اشتر عيني  كوبليوس

   ميلتين سيديالجعيني  

  !بأي كرم يقدم عينيه  هوفمان

  يجعلني أفقد أعصابي  

  لست بحاجة إليهما  

  ليأخذ الشيطان عينيه  

  عينان، عينان  نكالوس

  عينان سليمتان، عينان جميلتان  

  بأي كرم يقدم عينيه  

  هوفمان يفقد أعصابه  

  عينان سليمتان، عينان جميلتان  

  هوفمان يفقد أعصابه  

  عينينيقدم لك   هوفمان

  نعم عينين سليمتين  

  فقد أعصابيأأنا   

  عينين سليمتين  
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  عينين جميلتين  

  سيدي أحلف لك  كوبليوس

  هذه سوداء، هذه زرقاء  

  هذه صافية كالماء  

  مشحونة بحدة البصر  

  ترى فيها الكائنات والبشر  

  بألالء من الصور  

  وهذي سوداء كالقطران  

  تجعل األشياء سوداء كالقطران  

  .. سوداء كالقطران. ..  نكالوس

  أو تضيء األشياء كالفاقوم  كوبليوس

  أو ندف الثلج  

  تسود، تضيء  

  تضيء...  نكالوس

  تنور أو تكرر األشياء  كوبليوس

  .)يتناول نظّارة(  نكالوس

  !هذه مزحة  

  آه، ال، ليست كذلك  كوبليوس

  ماذا؟  هوفمان

  !إنها السحر  كوبليوس

  .) يخفي لغزا محيرايقود هوفمان إلى مقدمة المسرح كأنّه(  

  عندي عينان، عينان سليمتان  

  عينان حيتا، عينان من لهب  

  عينان رائعتان  

  تنفذان إلى أعماق الروح  

  وحتى في بعض األحيان  
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  تعيرهما لشخص ليست له مثلهما  

  عينان من لهب تنفذان عندي عينان، عينان حيتان،  

  إلى قلب المرأة وتعرفان  

  بهتانهي أيا منهما نقية وأيا   

  أيهما بيضاء وأيهما سوداء كالقطران  

  خذ وانظر  

  عندي عينان، عينان حيتان، عينان من لهب تنفذان  

  !إلى أعماق القلوب والوجدان  

  

  .)يرفع الستارة ويحملق بأولمبيا من خالل نظارتين(  هوفمان

  أي جالل يسطع! يا للسماء  

  !على هذا الجبين  

  ثالث دوكات  كوبليوس

  ! أي سحر يغلّفهاآه،  هوفمان

  !أنت تهذي! تماسك  نكالوس

  أيها المالك، أهذا حقا أنت؟! آه  هوفمان

  عينان تحرقني بنار حبك  

  جبينك يسطع وأراك  

  كما روحي تحلم بك  

  آه أيها المالك السماوي، أهذا حقا أنت؟  

  .)يغلق الحقيبة(  كوبليوس

  ثالث دوكات  

  لماذا تريد أن تسلبني  هوفمان

  والحب؟صورة السعادة   

  ثالث دوكات  كوبليوس

  .)إلى هوفمان(  نكالوس
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  !يريد ان تعطيه ثالث دوكات  

  !خذها إذن  هوفمان

  .)يرمي لكوبليوس بالنقود(  نكالوس

  !خذها إذن  

  وال تزعجني أكثر  هوفمان

    آه، أيها المالك، أهذا حقا أنت؟[  

  عيناك تحرقني بنار حبك  

  جبينك يسطع وأراك  

  .]كما روحي تحلم بك  

  .)دخل سباالنزاني، فاركا يديهي(  

  .)يشاهد كوبليوس(  سباالنزاني

  أهذا أنت؟  

  يا سيدي العزيز  كوبليوس

  ماذا؟  سباالنزاني

  ...هل اتفقتم  كوبليوس

  ...ال شيء مكتوب  

  ولكن   سباالنزاني

  !ال تنزعج  كوبليوس

  سرعان ما يتدفّق عليك المال  

  أريد أن أشاركك في هذا كلّه  

  ،األست أن  سباالنزاني

  والد أولومبيا؟  

  .معذرة، فلها عيناي  كوبليوس

  .. ال ترفع صوتك  سباالنزاني

  .جيدة له طالما ال أعرف سره! عيناه[  

  !]ولكنني أفكّر في هذا حقا  
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  هل تريد خمسمائة من الدوكات؟  

  كتب على الحساب أنك تخلّيت ليأ  

   عن عينيها، وكل شخصيتها  

  اسوهاك مالك مسحوبا من اليهودي، إلي  

  إلياس؟  كوبليوس

   عمل مضمون  سباالنزاني

  .)إلى نكالوس همسا(  هوفمان

  أية صفقة يعقدونها؟  

  .)يكتب في مذكراته(  كوبليوس

  خذ، لقد سوي األمر  

  .)يتبادالن األوراق(  

  .عطاخذ و  سباالنزاني

  كوبليوس وسباالنزاني

  .)يعانق أحدهما اآلخر(  

  !يا صديقي العزيز  

  اذهب اآلن[  سباالنزاني

  !)لقد قبضت الثمن  

  !بهذه المناسبة، لدي فكرة  كوبليوس

  !أسرع في تزويج أوليمبيا  

  .)مشيرا إلى هوفمان(  

  حسنا، ألم يطلب هذا األحمق  

  هناك يدها؟  

    انيزكوبليوس وسباالن

  .)يتعانقان ثانية(  

  ! العزيزيا صديقي  

  .)كوبليوس يخرج مزقزقا في ضحكة مكتومة(  
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  .)إلى هوفمان(  سباالنزاني

  !الفيزياء، يا عزيزي  

  )كالضائع(  هوفمان 

  !.]آه، إنها جنون عنده[  

      .)يظهر من الخلف(  كوشنيل

  س ـ س ـ سيدي  

  !جميع ض ـ ض ـ ضيوفك ها هنا  

يدخل الـضيوف إلـى     . خدم ببزات خاصة يفتحون ستور الجدران     (  

  .)المشهد مالئين صالة العرض في الخلف

  .)ة شعرية، ثنائيات، تالومشهد مع الكورس(  

  كورس الضيوف

  ال يوجد مضيف  

  حقا، ال يوجد مضيف  

  !يستقبل ضيوفه بمثل كرمه  

  !منزله يلفت االنتباه بذوقه  

  تعال، مسيو سباالنزاني   

  عرفنا إلى ابنتك  

  قيل لنا أنها جميلة، بشكل يسبي العقل  

  لطيفة المعشر، جمة الفضل  

  نريد أن نروح عن أنفسنا  

  هااونجدد نشاطنا برؤي  

  متع بمزاياهابعد أن نست  

  .حقا، ال يوجد مضيف، الخ  

  ستشعرون بالرضى، سادتي في لحظة  سباالنزاني

الـضيوف  . سشير إلى كوشنيل أن يتبعه، ويخرج به إلى اليمـين         (  

  .)يتفرقون جماعات معجبين بمنزل سباالنزاني
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  .)إلى هوفمان(  نكالوس

  علينا أن نجول نحن أيضا في الدار  

  ! هذه اآلية في اإلتقانوننظر إلى  

  . قمر الزمان!لقد جاءت! اهدأ  هوفمان

  .)كوشنيل يتبعهما، فضول عام. ، يقود أوليمبياالنزانييدخل سبا(  

  سيداتي، سادتي  سباالنزاني

  أقدم لكم ابنتي أولمبيا  

  !رائعة  الضيوف

  ذات عينين جميلتين  

   وقامة هيفاء  

  أنيقة الملبس  

  لنساءساحرة، ال مثيل لها بين ا  

  .)إلى نكالوس(  هوفمان

  !كم هي رائعة! آه  

  .)نفينظر إليها بنظّارة تُمسك فوق األ(  نكالوس

  .ساحرة، ليس مثلها بين النساء  

  .)إلى أولمبيا(  سباالنزاني

  !لقيت نجاحا كبيرا  

  !كم هي جميلة  نكالوس

  لها عينين نجالوان  الضيوف

  .وقامة هيفاء، الخ  

  سيداتي، سادتي  سباالنزاني

  بنتي فخورة باستحسانكما  

  وفوق ذلك فارغة الصبر  

  لتنال اكثر  

  مطيعة لرغباتكم،  
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  ...واآلن، من فضلكم  

  .)يتقدم لشرح مزاياها(...   نكالوس

  ستغني لكم بصوت بعيد المدى  سباالنزاني

  بمصاحبة القيثار  

  أو المعزف أو الهاربسيكورد  

  .)من خلف المسرح بصوت متلعثم(  كوشنيل

  !المعزف  

  .)من األجنحة، يجيب صوت كوشنيل(   جهيرصوت

  !المعزف  

  حسنا كوشنيل  سباالنزاني

  بسرعة اذهب وأحضر  

  !معزف ابنتي  

  .)كوشنيل يذهب لُيحضر المعزف(  

  !.]سأسمعها، يا لفرحتي[  هوفمان

  !.]يا للعاطفة المجنونة[  نكالوس

  )ألولمبيا(  سباالنزاني

  سيطري على أعصابك   

  !يا طفلتي  

  ).يلمس كتفها(  

  !نعم، نعم  أولمبيا

  .)ُيحضر المعزف والمزمار(  كوشنيل

  !ها ـ هذا هو  

  :سيداتي وسادتي  سباالنزاني

  !انتباه  

  إن ـ إن ـ انتباه  كوشنيل

  !انتباه  الضيوف
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     .)أولمبيا تغنّي، بمصاحبة المعزف؛ كوشنيل يرافقها بالمزمار(  

  الطيور في الخميلة  أولمبيا

  وكوكب الفجر في السماء  

  يا بأسرها تحدث الصغيرةوالدن  

  هذه األغنية الجميلة! عن الحب واألحالم آه  

  !هذه أغنية أولمبيا  

  !هذه أغنية أولمبيا  الضيوف

  !برافو  

  كل شيء يغني حولها  أولمبيا

  يردد اآلهات  

  يحرك قلبها  

  !آه. فيرتعش بالحب  

  هذه األغنية الجميلة  

  أغنية أولمبيا المفضلة  

  !آه  

  .)ُيسمع ضجيج وتر منقطع. وشنيل يردد عزفهك: صوتها يضعف(  

  !هذه أغنية أولمبيا  الضيوف

  !برافو  

  .)إلى نكالوس(  هوفمان

  !أي تعبير! آه، يا صديقي  

  !أية ساللم ترتقي  نكالوس

كل الجمهور حول أولمبيا التي كانت تشير       : كوشنيل يزيح المعزف  (  

. قبها بغبطـة  هوفمان يرا . بكلتا يديها إلى الجمهور الذي يصفّق لها      

  .)خادم يتقدم ويقول بضعة كلمات لسباالنزتني

  !العشاء  الضيوف

  إالّ إذا فضلتم  سباالنزاني
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  .الرقص أوال  

  !ال، ال، العشاء فكرة جيدة  الضيوف

  .نرقص بعد ذلك  

  !كما تحبون  سباالنزاني

  .)يقترب من اولمبيا(  هوفمان

  ...هل أجرؤ  

  .)متدخّال(  سباالنزاني

  إنها متعبة  

  انتظر إلى حفلة الرقص  

  .)يلمس كتف اولمبيا(  

  !نعم، نعم  أولمبيا

  حتى ذلك الحين  سباالنزاني

  هل تعمل معي معروفا  

  في أن ترافق أولمبيا؟  

  !بكل سرور  هوفمان

  .)ضاحكا(  سباالنزاني

  !.]سنرى ما لديه ليخبرها[  

  .)إلى سباالنزاني(  نكالوس 

  ألن تأتي للعشاء؟  

  كال  سباالنزاني

  !.]روح شاعرة[  نكالوس

ُيسمع مرة ثانية صوت زنبرك     . سباالنزاني يمر لحظة خلف اولمبيا    (  

  ). نكالوس يلتفت.يتصدع

  ما هذا؟  

  !آه، سيدي، فيزياء! فيزياء! ال شيء  سباالنزاني

  الع ـ ع ـ عشاء حاضر  كوشنيل
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سباالنزاني يقود أولمبيا إلى مقعد ويطلب منها الجلوس، ثم يخـرج        (  

  .)مع ضيوفه

  .)بحماس كبير(  وفالضي

  العشاء حاضر  

  !ونحن ننتظر  

  ليس هناك مضيف  

  .ك مضيف ليس هنا،حقا  

  !يستقبل ضيوفه بمثل كرمه  

  .)يخرجون(  

  

  تالوة شعرية رومنسية

  آه أتنفّس الصعداء! أخيرا ذهبوا   هوفمان

  !وحدنا، وحدنا، وحدنا معا  

  .)يقترب من اولمبيا أكثر(  

  لدي الكثير ألخبرك  

  !بيا، كم ُأعجب بكآه، أولم  

  !دعيني أنتشي بالنظر إليك  

  .)يلمس كتفها(  

  !نعم، نعم  أولمبيا

  أليس هذا حلما أوحته حمى؟  هوفمان

  !أني سمعت تنهدة تنطلق من شفتيكأظن   

  .)يلمس كتفها مرة ثانية(  

  !نعم، نعم  أولمبيا

  !اعتراف جميل، إنه وعد بحبنا  هوفمان

  ن اتحادناأنت تنتمين إلي، قلبانا يرغبا

  أن نعيش معا، هذا أقصى آمالنا  
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  نتشارك السعادة واألحزان  

  نتشارك مستقبلنا  

  تكون لنا أحلى الذكريات  

  في اآلتي من أيامنا  

  اتركي عاطفتي تنال قلبك  

  !وافتحي روحك لحبي وحبك  

تنهض على الفور وتجيل عينيهـا فـي        : يضغط يد أولمبيا بانفعال   (  

 هوفمـان . ديها لتدفع ستور الجدران جانبا    أنحاء المسرح مستخدمة ي   

  .)يتبع أولمبيا في دورانها

  

  المشهد نفسه، رقص الفالس

    تهربين مني تهربين؟   هوفمان

  ماذا فعلت؟  

  لماذا ال تجيبين؟  

  أخبريني  

  ما الذي أزعجك؟  

  .آه، لو أدري قبل أن أتبعك  

هـر  في اللحظة التي يحاول فيها هوفمان الخروج وراء أولمبيا يظ         (  

  .)نكالوس في أحد األبواب ويستدعيه

  أفضل لك، أن تعتدل في حماسك  نكالوس

  أتريد أن نمثّل بدونك؟  

  .)بغبطة(  هوفمان

  !نكالوس، إنها تحبني  

  !بحق اهللا، تحبني  

  بإيماني  نكالوس

  !لو تعلم ماذا يقولون عن جميلتك  
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  ماذا يقولون؟ ماذا؟  هوفمان

  ...أنها ميتة اإلحساس  نكالوس

  !أيتها السماء الرحيمة  انهوفم

  أو أنها لم تكن حية...   نكالوس

  !نكالوس، إنها تحبني  هوفمان

  !تحبني، بحق اهللا، تحبني  

كوبليوس يدخل غاضبا من البـاب      . يهرع خارجا؛ نكالوس يتبعه   (  

  .)الصغير إلى اليسار

  !نصاب! حرامي! لص  كوبليوس

  !لقد وقعت ضحية االحتيال  

  !أفلس إلياس  

   اللحظة المناسبةسأجد

  ألنتقم  

  !لقد نهبت أبي رغبة ألقتل أحدهم  

. كوبليوس ينسل إلى غرفة أولمبيـا     . ستر الجدران في الخلف تُفتح    (  

 اليمين سباالنزاني، كوشنيل، أولمبيـا، هوفمـان، نكـالوس،          جهة

  .)ضيوف، خدم يدخلون المشهد

  .)إلى كوشنيل(  سباالنزاني

  .جاء راقصو الفالس  

    ثانيةبدؤواد ـ د ـ د ـ لقد ب  كوشنيل

  .)إلى أولمبيا(  هوفمان

  الفالس يدعونا  

  .)إلى أولمبيا(  سباالنزاني

  خذي يد السيد، يا طفلتي  

  .)يلمس كتفها(  

  !نعم، نعم  أولمبيا
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هوفمان يضع ذراعه حول خصر أولمبيا؛ ويبدآن رقصة الفـالس؛          (  

المدعوون يفسحون لهم الطريق، ويغيبان إلى اليـسار، الكـورس          

  .)سباالنزاني يتكلّم في مقدمة المسرح مع نكالوس. يتبعهما بعينيه

  إنها ترقص  الضيوف

  على اإليقاع  

  !هذا هائل  

  !هذا رائع  

  !أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق  

  هناك تمر  

  تشق الهواء  

  !كأنها برق المع  

هوفمان وأولمبيا يرقصان الفالس في الشرفة الداخلية ثم يغيبان من          (  

  .)الفالس بإيقاع يزداد سرعةيستمر . يمينجهة ال

  .)من الجناح(  صوت هوفمان

  أولمبيا  

  !أحد ما أوقفهما  سباالنزاني

  من منا يوقفهما؟  الضيوف

  !سنكسر رقبته  نكالوس

هوفمان وأولمبيا يعودان إلى الظهور في مقدمة المسرح ويرقصان         (  

 نكالوس يقفز محاول وقفهمـا، ولكـن بـدون        . بسرعة أكبر فأكبر  

  .)نجاح

  !مثل ألف شيطان! آه  

يندفع بعنف إلى الرقص، ويدور بضعة دورات ثم يرتمي منهكا في         (  

  .)مقعد

  .]!ا لهسحق[  الضيوف

  .)يندفع بدوره(  سباالنزاني
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  !توقّفوا  

يلمس كتف أولمبيا، تقف الهثة األنفاس، هوفمان دائخا يرتمي في          (  

  .)مقعد

  .)إلى الضيوف(  

  !انظروا  

  .)إلى أولمبيا(  

  كفى يا ابنتي  

  نعم  أولمبيا

  هذا نهاية رقصك الفالس  سباالنزاني

  نعم  أولمبيا

  كفى، كفى يا ابنتي  سباالنزاني

  أنت كوشنيل  

  خذها بعيدا  

  .)يدفع أولمبيا التي تلتفت إلى اليمين  كوشنيل

  !تعالي! ت ـ ت ـ تعالي  

  نعم  أولمبيا

  .)تذهب، يدفعها كوشنيل بلطف(  

  ...آه  

  ل؟ماذا ُيقا  الضيوف

  إنها رائعة،  

  ال ينقصها شيء،  

  فن وجمال  

  .)بصوت نادب، ناظرا إلى هوفمان(  نكالوس

  هل هو ميت؟  

  .)يفحص هوفمان(  سباالنزاني

  بعد كل هذا الرقص! ال  
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  تعبان  

  كُسرت نظارته األنفية  

  .من الدوران  

  ماذا ُيقال،   الضيوف

  إنها رائعة، ال ينقصها شيء  

  فن وجمال  

  سكينأما هو فشاب م  

  .)من جهة غرفة أولمبيا ُيسمع ضجيج آلة تنكسر(  

  .)من األجنحة(  صوت كوشنيل

  !آه  

  ؟...ماذا  سباالنزاني

  .)يدخل كوشنيل مذهوال(  

  !رجل النظّارات، هناك  كوشنيل

  .)سباالنزاني يندفع إلى الداخل(  

  !أولمبيا! الرحمة لنا  سباالنزاني

  !أولمبيا  هوفمان

  )ر بعنفمن جهة األجنحة تُسمع ضجة أوتار تتكس(.  

  إنها مكسورة! يا للسماء واألرض! آه  سباالنزاني

  مكسورة؟  هوفمان

أولمبيا، مارا أمام كوبليوس، الذي يخـرج،        يقفز داخال إلى غرفة   (  

  .) نوبة ضحكوقد انتابته

  ها، ها، ها، ها،  كوبليوس

  !تحطّمت إلى نثارات  

سباالنزاني وكوبليوس ينقضان أحدهما على اآلخر ويمـسك كـل          (  

  .)منهما برقبة اآلخر

  !وغد  سباالنزاني
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  !لص  كوبليوس

  !حرامي  سباالنزاني

  !بربري  كوبليوس

  !شرس  سباالنزاني

  !قرصان  كوبليوس

  .)يظهر شاحبا مذعورا(  هوفمان

  جهاز أوتوماتيكي  

  .)نفجار في الضحكا. نكالوس يحاول أن يهدئه: ينهار في مقعد(  

  ها، ها، ها القنبلة المذهلة انفجرت  الضيوف

  !كان مغرما بجهاز آلي  

  نكالوس، هوفمان

  !جهاز آلي  

  ، كوبليوسسباالنزاني

                                   !مجرم  


