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  الفصل األول

  

  178...منزل وكيل أراضي، حزيران

إلى اليسار المنزل بنافذته الواسعة، الناتئة مـن الجـدار وسـطحته المغطـاة              (

إلى اليمين الحديقة، وفي الخلف باب صغير       . بالحشيش، يصعد إليه بسلم خشبي    

  .) في الساحة األمامية نافورة).شعرية(مشبك من األخشاب 

  )الوكيل جالس في السطحة، يحيط به ستة أطفال، يجعلهم يغنون(

  

  ..هل تصغون؟! كفى، كفى   الوكيل

  ابدؤوا من جديد وال تصيحوا

  نويل  األطفال

  المسيح قام  

  انظروا سيدنا السماوي  

  هذا ال يجدي! ال، ال  الوكيل

  أتجرؤون على مثل هذا الغناء    

  ارلوت تصغي وأختكم ش  

  !إليكم من خالل الباب  

  .)األطفال يعيدون اإلنشاد بجدية مرة أخرى(  

  !نويل  األطفال

  ! هذا جيد، هذا جيد  الوكيل

  المسيح سيدنا السماوي  األطفال

  !ملك الملوك والرعاة  
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  في قبة السماء              

  مالئكة حّراس أمناء  

  يفتحون أجنحتهم ويطيرون   

  نّونفي كل مكان يغ  

  !"نويل ويل،ن"  

  !هذا أفضل حسنا،  الوكيل

ن توقفا ليصغيا إلى األطفـال، يـدخالن إلـى          ا اللذ شمتيوهان و (  

  .)الساحة

  أحسنتم الغناء، يا أطفال  يوهان

  حن الجميلبرافو، يا أطفال للّ  شمت

  ) يركضون بسرور نحوهما(  األطفال

  !هّر يوهان! ميدتشهّر ! آه  

  )للوكيل(  يوهان

  يبدو لي يا وكيلإيه، ولكن   

   نويل في تموز غناء  

  سبق ميعاده بزمن طويلي  

  هذا يجعلك تضحك يا يوهان،  الوكيل

  !ليس الكل مثلك، أنت فنّان.. ولكن لماذا؟  

  وليس أمرا سهال علّي  

  تعليم األغنية للرؤوس الفتّية  

  )إلى صوفي التي تدخل لتّوها(  شمت

  نهارك سعيد صوفي  

  هل شرلوت قريبة منا؟  

  إنه كذلك، هّر شمت،  يصوف

  بما أنني وإياها علينا  

  .رعاية العائلة  
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  )إلى الوكيل(  يوهان 

  هل أنت قادم! ما أروع الطقس  

  ة أنا قادمظفي لح  الوكيل

  )إلى يوهان(  صوفي

  أختي تعّد نفسها   

  لحفلة الليلة  

  نعم، حفلة لألصدقاء واألقارب  الوكيل

  ستقام في وتزلر  

  دعيت إليها شارلوت  

   الردنجوتىكوفل ارتد!.. كذا إذنه  شمت

  ةواشتاينر استأجر حصان صانع البيرة الشهي  

   أعّد صنانير الصيد الرباعية،هوفمان

  .وجولدن البرلينية

   ،حتى هّر فرتر الحالم  

  !د لي أقّل حمّيةلم يب

  إنه شاب في غاية اللطف  الوكيل

  نعم، ولكنه ليس ممن   يوهان

  يلتهم الطعام ويزيد في الوزن 

  مثقّف جدا، متمّيز جدا  وكيلال

  ولكنه حزين  شمت

  فتقد الحيويةينعم، بكل تأكيد   يوهان

    األمير وعده بسفارة كما يقال   الوكيل

  يثق به ويريد له أن يصبح في أحسن حال  

  يأكل النزر اليسير! دبلوماسي  يوهان

  . حتى العصير،وال يشرب الكأس مترعة  شمت

  )يمد يده إلى الوكيل(  يوهان
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  فيما بعد في الميعادنراك   

  في كرم العنب الذهبي  

  نعم، أنت مدين علينا  شمت

  .برد حفلتك  

  مرة أخرى؟  الوكيل

  ...نعم، فهذا يوم الكركند  يوهان

  كبيرا كالذراع بدل اليد  

  هكذا جرتشن وعدتنا  

  !يا لكما من نهمينآه،   الوكيل

  وفي البطنة شريكين  

  أال تنتظران شرلوت  

  ..يا صديقي؟  

  ) يوهانإلى(  شمت

  سنراها الليلة،  

  علينا أن نأخذ دورا  

  صغيرا في التحصين  

  !لتصبح شهيتكما أفضل  الوكيل

  )تإلى شم(  يوهان 

  تعال، دائما يبالغ  

  الوقت تأخر، وعلينا أن نعمل  

  )إلى الوكيل(  شمت

  بهذه المناسبة  

  متى يعود ألبرت؟  

  ال أدري  الوكيل

  لم يذكر شيئا لي  

  إنه يكتب عن أعماله  
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    شكل حسنبأنها تسير و  

  رائع، ألبرت شاب يعتمد عليه،  شمت 

  سيكون مثال الزوج  

  البنتك شرلوت، ونحن  

   اآلراء من عهد عادوذو  

  سنرقص حتى اللهاث  

  هما المقبلسفي عر  

  !حسنا، ليلة سعيدة يا أطفال  

  !ليلة سعيدة يا أطفال  يوهان

  )ءإلى الوكيل بهدو(  شمت   

  !نراك سريعا  

  !للقاء إلى ا  يوهان

  !نعم  الوكيل

  !ليلة سعيدة! ليلة سعيدة  الجميع 

   يوهان وشمت

  )في ذراع، ذراعا يخرجان(  

  !يحيا سمبر! يحيا باخوس  

  )لألطفال(  الوكيل

  لنعد إلى أغنيتنا! هيا اآلن  

  الليلة قبل العشاء نتقنها  

  صوفي، اذهبي وانظري  

  .ماذا تفعل شارلوت  

  

 يدخل ويستقر في كرسـيه      الوكيل يصعد الدرج،  . شارلوت تخرج (  

المريح؛ أصغر أوالده يكنكن في حجره ؛ فرتر مصطحبا فالحا شابا           

  .)يدخل إلى الساحة، ويتفحص البيت باهتمام
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  ها هو ذا هنا  فرتر

  بيت الوكيل؟  

  ) يصرف المرشد(  

  .شكرا لك  

  )يبقى وحيدا، يتوقف عند النافورة(  

  ال أعرف إن كنت مستيقظا  

  أم نائما مسحورا  

   شيء حولي يبدو وكأنّه جنةكل  

  الغابات تتنّهد، مثل قيثارة تتذبذب  

  ويزهر لعيني عالم ساحر يتألق   

  أيتها الطبيعة، المليئة بالروعة واألمان   

  مليكة الزمان والمكان  

  تلطفي واقبلي كائنا فانيا متواضعا  

  !يمر بك، ويحييك  

  

  أيها الصمت الرزين! أيها الصمت الغامض  

  يجذبني ويسحرنيكل شيء هنا   

  هذا الجدار وهذه القرنة المظلمة  

  النبع الزالل وبرودة الظالل  

  ليس من سياج وال شجرة  

  بدون إزهار يحركه النسيم  

  

  إنني أسكر بعطرك،! أيتها الطبيعة  

  .أم خالدة إلى األبد، رائعة، نقية  

  يا أمي األبدية ! أيتها الطبيعة  

  وأنت، أيتها الشمس، النارية  
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  ألهبيني بإلهامك! ي بشعاعكخضلين  

    أطفال يغنون

  !المسيح قام  

  انظروا سيدنا السماوي  

  ملك الملوك والرعاة الخ  

  )يصغي(  فرتر

  يا أعزائي الصغار  

    صوت األطفال

  في قبة السماء   

  مالئكة  حراس أمناء  

  يفتحون أجنحتهم ويطيرون  

  في كل مكان يغنون  

  !"نويل، نويل"  

  !يا أطفالي األعزاء  فرتر

  حياتنا مليئة بالمرارة واآلالم  

  وأيامهم يمألها اإليمان والعزاء  

  أرواحهم من نور، ليتني مثلهم  

  !كم هم أبرياء! آه  

الـصغار يتركـون الوكيـل ويتحلّقـون حولهـا          . تدخل شرلوت (  

  .)ويقفزون

  !شرلوت! شرلوت  الصغار

  )إلى الوكيل(  شرلوت

  حسنا والدي،  

  هل أنت مسرور منهم؟  

  ليس بشكل رائع! نا، مسرورحس  الوكيل

  !والدنا مسرور جدا منا! نعم  األطفال
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  .)يقّبل شرلوت وُيعجب بلباسها(  الوكيل

  كم مظهرك جميل،  

  !يا حبيبتي  

  !نعم، صحيح  األطفال

     تعالي هنا آنستي  الوكيل

  لنلق نظرة عليك  

  ال شك أنك ستثيرين  

  .غيرة صديقاتك  

  )مبتسمة(  شرلوت

  لميعادصديقاتي لن يأتين في ا  

  أنا واثقة من ذلك  

  سأستفيد من وقتي  

  .ألعطي الصغار وجبتهم  

  أسرعي، إنني أسمع  الوكيل

  !قدوم العربة  

  !شكرا لك يا أختنا الكبيرة  األطفال

  )يالحظ فرتر ويذهب إليه(  الوكيل

  آه، هّر فرتر  

  جئت لتزور  

  نزلنا الصغير  

  أو باألحرى  

  مملكتي الصغيرة  

  . إنني أفخر بها  

  )فه على شرلوتيعّر(  

  ابنتي، التي ترعى بيتي  

  وهؤالء الصغار المدللين،  
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  .منذ وفاة زوجتي  

  عفوا، سيدي إلبقائك تنتظر  شرلوت

  إنني في الواقع أم حنونة  

  وأطفالي يصرون  

  .على أن أقطع بيدي لهم الخبز كل يوم  

  )يصل الضيوف إلى الساحة(

  !ها أنت أخيرا هنا برولمان  الوكيل

  ةشرلوت مستعد  

  .وكلنا كنا في انتظارك  

برولمان وكاتشن يسيران جنبا على جنب، يقفان يحدق أحدهما في          (  

  .)عيني اآلخر

  )إلى برولمان(  الوكيل

  !يتركن باقي الجمع ينتظر! ثرثارات  

  .خرأمثل هذا الحديث الطويل يجعلنك تتب               

  )إلى أحد الصغار(  شرلوت

  أعط ابن عّمك قبلة  

  م؟ هل حقا أستحقابن ع  رتفر

  هذه التسمية؟  

  طبعا، إنه شرف كبير لنا  شرلوت

  كثر أبناء عمنا  

  وقد يسيئهم ان تكون األسوأ  

  !بيننا  

  )إلى صوفي مشيرة إلى الصغار(  

  خذي مكاني، صوفي   

  هل تفهميني؟  

  أأتمنك عليهم  
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  )إلى الصغار(  

  !وا طيبيننوأنتم كو  

  .كما أنتم معي  

  نعم، ولكنهم يتمنون  صوفي

  !لو كنت أنت معهم  

  )لنفسه بينما تقّبل شرلوت الصغار(  فرتر 

  أيتها الصورة المثالية  

  للحب والبراءة  

  تسحر عيني، وتبهج قلبي  

  بغبطة علوية  

  في أي حلم مّر في حياتي  

  ني نظراتهاتهدأ  

  !وهمهم لي صوتها  

  )يحيي فرتر(  الوكيل

  !وداعا، هّر فرتر  

  !وداعا، يا أبي  شرلوت

  !اعا، يا أحب الناس إليود  الوكيل

شرلوت وفرتر يخرجان، يتبعهما جماعـة الـضيوف، برولمـان          (  

  .)وكاتشن يبرحان أخيرا، دون أية كلمة

  )يراقبهما ويبتسم(  الوكيل

  هذان االثنان   

  إلى الوداع ال يحتاجان  

  بنشوة الحب مسحوران  

  !ال أنكر عليهما، بأنهما والهان  

  .)البيتصوفي تأخذ معها الصغار وتدخل (  

  )يغمغم(  الوكيل



                                                                                            ترجمة يسرى األيوبيأوبرا آالم فيرتر

 11

  !يحيا باخوس، يحيا سمبر  

  ماذا عن وعدك في الذهاب إلى كرم العنب الذهبي؟  صوفي

  من، أنا، وأتركك وحدك؟  الوكيل

  !حسنا إذن  صوفي

  )يغمغم(  الوكيل

  !ال، ال، ال، ال، ال،ال  

  !ال  

  أنا أصّر  صوفي

  .شمت ويوهان سيكونان في انتظارك  

  .)ناع، يأخذ قبعته ويثبتها على رأسهيسمح لنفسه باالقت(  الوكيل

  .)يأتي بهدوء إلى الحديقة: يظهر ألبرت(  

  !صوفي  ألبرت

  هل عدت؟! ألبرت  صوفي

  .نعم يا أختي الصغرى، أنا هو  ألبرت

  كيف حالك؟  

  .)يقّبلها(  

  كم ستكون شرلوت سعيدة  صوفي

  !رؤيتك ثانيةب  

  هل هي هنا؟  ألبرت

  ال، ليست هنا الليلة  صوفي

  !رج مطلقافهي ال تخ  

  ولكن لم لم تنذرنا من قبل؟  

  ...أردت مفاجأتكم  ألبرت

  أخبريني عنها، أنا مشتاق  

  !ألعرف، على األقل، إن كانت تذكرني  

  !فغياب ستة أشهر، زمن طويل  
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   دوما بالغيابجميعنا نفكر  صوفي

  وإلى هذا، ألست خطيبها وأعّز األحباب؟  

  ابيماذا جرى في غي!... يا طفلتي العزيزة  ألبرت

  .كنا نتهيأ لعرسكما... ال شيء  صوفي

  لعرسنا؟  ألبرت

  أخبرني، هل سيكون فيه رقص؟  صوفي

  !وأكثر من هذا.. كثيرا  ألبرت

  نعم، أريد أن تغمر السعادة الجميع  

  !فأنا مغمور بها في أعماق قلبي  

  سمعت من يناديك.. ادخلي اآلن  

  .ال تخبري أحدا عن عودتي  

  هالال تقولي شيئا   

  .نبثاق النهار سأكون معهاوعند ا  

  حتى الغد إذن، يا ابن عمي  صوفي

  .)تغلق الباب الزجاجي(  

  !تفكر بي.. تحبني  ألبرت

  صالة الشكر والحب  

  تصعد من قلبي إلى شفتي  

  آه، ما أحلى ساعة العودة  

  للوطن، فكل شيء يهّزنا  

  وسحر نافذ في كل ما يلمسنا  

  آه، وحين تعود شارلوت  

  ،الهاأحب أن أجد على ح  

  !المشاعر الحميمة التي تركتها  

  .)يخرج(  

  )فاصلة موسيقية(  
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القمر يضيء الكون، تظهر شرلوت وفرتر عنـد بـاب       : جاء الليل (  

  .)الحديقة

  طريقانا ينفصالن  شرلوت

  ها هو ذا بيتي،  

  ولقد حان النوم  

  آه، على شرط أن أرى  فرتر

  العينين النجالوين  

  العينين الحلوتين  

  لوحيد وفرحي ايأمل  

  ماذا يعني النوم لي؟  

    النجوم والشمس تعود   

  .إلى الظهور في أوانها  

  !ال أعرف نهارا أو ليالأنا   

  نفسي ال تبالي بأي شيء  

  !ما عداك أنت  

  ولكنك ال تعرف عني شيئا  شرلوت

  روحي تعرفت غليك شرلوت  فرتر

  كاف ما رأيته منك  

  ! ألعرف أية امرأة أنت  

  تعرفني؟  شرلوت

   األفضل واألجملأنت  فرتر

  ...من كل المخلوقات  

  !ال  شرلوت

  هل علّي أن أسأل  فرتر

  هؤالء الذين تسمينهم أطفالك؟  

  ...نعم!... وا أسفاه  شرلوت
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  !حقا ما قلت... أطفالي  

  أنا على صورة أمي التي يعرفها الجميع هنا  

  ...وأرى وجهها باسما حين أرعى أطفالها  

  .أطفالي  

  أتمنى لو أنها ! آه  

    ود إلى هذا البيت تع  

  لحظة لترى  

  حتفظ بوعودي لهاأأنني   

  أمي، أمي العزيزة لماذا  

  تركتنا، لماذا ال تستطيعين رؤيانا؟  

  آه شرلوت، يا مالك الواجب  فرتر

  !لتغمرك السماء ببركتها  

  آه لقسوة رؤيانا!... لو عرفتها  شرلوت

  .تتركنا هكذا، وترحل عنا  

  !ف المريريا للذكريات الحنونة ويا لألس  

  لماذا كل شيء مصيره الهالك؟  

  الصغار يشعرون بقسوة المصاب   

  يطرحون األسئلة التي ليس لها جواب   

  لماذا الرجال باأللبسة السوداء  

  معهم ورحلواأخذوا أمنا   

  !م، الغبطة، السعادةلالح  فرتر

  أعطي حياتي ألصون هاتين العينين   

  والجبين الساحر، والفم الحبيب  

   وغبطته، وألتأّملبدهشته  

  بدون أي كان، البسمة السماوية  

  !حبك وأعجب بكأآه شرلوت كم   



                                                                                            ترجمة يسرى األيوبيأوبرا آالم فيرتر

 15

  !دعنا ندخل!... نحن مجنونان  شرلوت

  ولكن هل نرى بعضنا ثانية؟  فرتر

  .)يعود الوكيل، يذهب بسرعة إلى درج السطحة ويختفي في البيت(  

  .)من الداخل(  الوكيل

  !ألبرت عاد! شرلوت  

  ألبرت؟  شرلوت

  !ألبرت  الوكيل

  نعم، هو من جعلتني أمي   شرلوت

  أقسم أن يكون لي زوجا  

  واهللا شاهد علّي في هذه اللحظة  

  .نني نسيت قسمي فذكّرت بهأ  

  مخلصة لذاك القسم؟أتبقين   فرتر

  ولكنه سيكون الموت لي شرلوت  

  !والعدم  

شرلوت تصعد الدرج الخشبي، وتلتفت آلخر مرة قبل أن تختفـي           (  

  .)في المنزل

  )وحده، في يأس(  فرتر

 !رجل آخر سيكون زوجها  


