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  الفصل الثاني

  

  شجر الزيزفون

  .)في وتزلر، تشرين األول من نفس العام(

  إلى اليسار بيت . نفس المكان في الساحة الخلفية، تبدو كنيسة البروتستانت(

  تحت . إلى اليمين خان المسافرين محاط بشجر الزيزفون. خوري األبرشية

  .)سة، مقعدالشجر أمام الكني

إنه نهار احـد   . شمت ويوهان جالسان أمام مائدة في مقدمة الفندق       (   

  .)مشمس بعد الظهر

   يوهان وشمت

  )الكأس في اليد(  

  !اليوم األحد! ليحيا سمبر! ليحيا باخوس  

  !ما أجمل هذا اليوم  يوهان

  روحي تستنير بأشعة الشمس المتألّقة  

  اما أحلى الحياة حين يكون الهواء عطر  شمت

  والسماء زرقاء  

  !إنه يوم األحد يوهان وشمت

  لنغني التراتيل الدينية! هيا  شمت

  وليرن األرغون بها  

    :السيدات والسادةمباركة   

  أنا سأمجده بالشكر لنعماه  

  المجد له من أعطانا مثل هذا الخمر الجيد  

  !وجعل وجودنا مبهجا  

  هناك طرق عدة لتمجيد اإلله  يوهان
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  لنعماهأنا أمجده بالشكر   

  !ليباركنا اإلله يوهان وشمت

  الناس يتكاثرون،  

  !ومن كل جهة يتقاطرون  

  سيرى سعادة الوزير  

  !إن عرسه الذهبي حسنا يسير  

  خمسون عاما من الزواج  شمت

  يستحق االحتفال  

  لتدعم السماء الوزير  

  ولكنني ال أعرف كيف يمكن أن أتحّمل  

  زواجي طويال  

  .)تظهر شرلوت وألبرت معا(  

  ولكنني أعرف البعض  وهاني

  ال يتخوفون أبدا  

  من مثل هذه السعادة  

  )مشيرا إليهما(  

  .ذين، على سبيل المثالإلى ه! انظر  

  !آه حسنا، لنشرب إذن  شمت

  !كأسا آخر نخبهما  

  .)يذهبان إلى الخان، ألبرت وشرلوت يجلسان على المقعد(  

  !من أشهر ثالثة اتحدنا! ثالثة أشهر  ألبرت

   سريعا؛ ويبدو ليمرت الشهور  

  !أننا سنعيش هكذا أبدا  

  !ألبرت  شرلوت

  إن كنت تعلمين كيف أغبط نفسي معك  ألبرت

  وأنني اخترت الشابة الصغيرة  
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   الهادئة الباسمة في عائلتها،   

  !زوجة سعيدة بدون ندم  

  عندما تجد زوجة باستمرار قربها  شرلوت

  روحا مستقيمة، أفضل األرواح  

  على أي شيء تندم؟  

  ...آه، ما أحلى هذه الكلمات  برتأل

  وكم سعيدة  

  !روحي لسماع هذه الكلمات  

  .)يذهبان نحو الكنيسة(  

يتأمـل بعـذاب ظـاهر العالقـة        . فرتر يظهر عند مطلع الطريق    (  

  .)الحميمة بين الزوجين

  يا إله الهبات! رجل آخر زوجها  فرتر

  هل سمحت لي السير في هذي الحياة  

  وهذا المالك قربي  

  ودي لم يكن إال صالةكل وج  

  ألفضالك لي يا ربي  

  وأخشى اآلن أن ألعن حظي  

  ألن من أحببتها، وتستطيع حبي  

  

  تمنيت لو أني ضممت  

  أجمل المخلوقات  

  المالك السماوي  

  الذي أحسن اهللا خلقها  

  إلى صدري المعذب بحبها  

  أنا من كانت تستطيع أن تحب  

  حين أشرقت السماء بحبها  
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  ثم غابت بفقدها  

  أنا من كانت تستطيع أن تحب  

  تمنيت لو أني ضممت، الخ  

  

  جسدي بّرحه الهوى  

  !جلهاأوكياني كله يبكي من   

يوهان وشـمت   . ، غارقا بحزنه على المقعد، ورأسه بين يديه       يهبط(  

شمت يعطي ذراعه لبرولمان، الذي كان      . يظهران عند عتبة الخان   

  .)مكسور القلب صامتا

  )إلى برولمان(  شمت

  ! كاتشن ستعود، أقول لكنعم،  

  في أية ساعة وأي يوم  يوهان

  ستكون هذه العودة  

  ال يهم  

  !فقط أن تعود  

  !ستعود  شمت

  سبعة أعوام من الخطوبة  يوهان

  !نسى هكذاتال يمكن أن   

  )يجر معه برولمان(  شمت

  أسمع اإلشارة! أسرع  

  فإن فقدنا القّداس  

  ! نحضر الحفل ماذافعلى  

وهو خارج من الكنيسة يضع يده على كتـف         ألبرت  . يتعثران معا (  

  .)فرتر

  يا صديقي، مع السعادة التي تمأل روحي  ألبرت

  .أراها مشوبة بوخزة ندم  
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  ندم؟  فرتر

  أعرف أنك ذو قلب مخلص صدوق  البرت

   ذات يوماتكحيولكن زوجتي، عبرت   

  حين كانت حرة، ولعلك حلمت قربها  

  بأحالم تالشت إلى األبد؟  

  هذا اللطف والجمالوأنا إذ أراها ب  

  .أعرف قيمة الهبة التي وهبتها  

  حتى أعرف مرارة فقدهاو  

  ،أفهم هذا العذابحتى و  

  ! لمن يحبها علي أن أغفر

  ، أنا ذو قلب محب صدوقأنت محق  فرتر

  ولو كان لدي مرارة من ذكرى الماضي  

  لما سمحت ليدي أن تصافح يدك،  

  كنت أهرب منك، وال أعود أبدا  

  دأ الموجة بعد العاصفةكما تهولكن   

  قلبي لم يعد يعاني من حلم أصبح منسيا  

  ومن يقرأ أغوار نفسي وتفكيري  

  لن يجد هناك غير صداقة بريئة  

  !أكتفي بهذا القدر سعادة على األرض

  .)صوفي تركض والزهور في يديها(  

  )إلى ألبرت(  صوفي

  !أخي، انظر إلى هذه الباقة الجميلة  

  هار الحديقةمن أجل الوزير نهبت أز  

  أنا أعتمد عليك! واآلن سيبدأ الرقص  

  !في الرقصة األولى  

  )تالحظ فرتر(  
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  !ما هذا الوجه المكفهّر  

  ولكن اليوم يا فرتر  

  الجميع فرحون، الجو مليء بالسرور  

  من شمس ساطعة متوهجة  

  وهواء عليل  

  إشراق نقي يمأل أرواحنا  

  بالفرح والبهجة  

  السرورالجميع فرحون، الجو مليء ب  

  الطير المحلق في السماء  

  حيث النسيم يتنّهد  

  عاد ليقول لنا  

  بأن اهللا سمح لنا  

  لنكون سعداء  

  الجميع فرحون، الجو مليء بالسرور  

  )لنفسه(  فرتر

  !سعيد  

  هل استطيع ذلك مرة أخرى؟  

  )إلى صوفي(  ألبرت

  اذهبي  

  وخذي باقتك  

  يا أختي الصغيرة العزيزة  

  سأنضّم إليكم في لحظة  

  .)صوفي تغادر في قفزة بعيدا(  

  !فرتر، كنا نتكلم عن السعادة  

  نبحث عنها بعيدا وال نرى  

  أنها تعبر ممرنا،  
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  .بسمة على الشفتين، وباقة زهر في اليدين  

  .)عند باب األبرشية، إلى ألبرت(  صوفي

  .تعال، يا أخي  

  )إلى فرتر(  

  هل تسمح هّر فرتر  

  أدعوك للحظة  

  الشمس ساطعة متوّهجة  

  والهواء عليل  

  إشراق نقي يمأل أرواحنا  

  بالفرح والبهجة  

  الجميع فرحون، الجو مليء بالسرور  

  .)ألبرت ينضم إلى صوفي ويختفي معها(  

  تكلّم الحقيقة؟ أليس الحب الذي أحمله لهاأهل   فرتر

  نقيا ككل شيء مقّدس؟  

  هل رغبة مذنبة عبرت روحي؟  

  !آه يا إلهي!... كنت أكذب! نعم  

  ما أصعب أن أتعذب دون فرج أو نهاية  

  !أو أكذب  

  !عار علّي أن أكون ضعيفا  

  !يجب، يجب علّي أن أرحل  

فرتـر  :  وتذهب إلـى األبرشـية      الكنيسة شرلوت تظهر عند باب   (  

  .)يراقبها متأثّرا

  !يكفيني أن أكون قربها! أذهب بعيدا؟ ال  

  )بدون أن تالحظ فرتر(  شرلوت

  !ا الصالةأية قوة جديدة تبثها فين  

  )من بعيد(  فرتر
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  !شرلوت  

  )تستدير(  شرلوت

  هل أنت قادم إلى منزل الوزير؟  

  )يقترب بحزن(  فرتر

  لماذا؟ ألراك دائما مع آخر؟  

  

  آه، كم أصبح بعيدا ذلك اليوم  

  يوم التقت ألول مرة عيناي بعينيك  

  وعرفت حالوة االنتماء إليك  

  حيث وقفنا معا قرب بعضنا  

  بدون أدنى كالم،  

  لينا من السماءعوأطل   

  شعاع سماوي يبتسم  

  !لعواطفنا الصامتة  

  !ألبرت أال يحبني وأنا زوجته  شرلوت

  !ألبرت يحبك  فرتر

  ولكن من ال يحبك؟  

  !فرتر  شرلوت

   ، اذنأليس هناك  

  امرأة أخرى على األرض  

  جديرة بحبك، وحرة لتمنحك إياه؟  

   على حبي؟أنا أنتمي إلى آخر، لماذا تصّر  

  اسألي رجال مجنونا كيف حدث! هآ  فرتر

  !أن عقله ُسلب منه  

  بما أن القدر فّرق بيننا لألبد،  شرلوت

  !اذهب، اذهب! تركني واذهبأ  
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  أية كلمات! آه  فرتر

  أسمعها منك؟  

  هذه ما عليك  شرلوت

  !أن تسمعها مني  

  من أمر بها؟  فرتر

  !الواجب  شرلوت

  الغياب أحيانا يخفف مرارة األلم  

  ني أنسىلتجعلي! آه  فرتر

  !ليس في مقدورك  

  تنسى؟لماذا   شرلوت

  على العكس، فكر في شرلوت  

  .فكر في سالمها، كن قويا، كن نبيال  

  نعم، إن رغبتي الوحيدة أن تكوني سعيدة  فرتر

  ولكن أن ال أراك ثانية  

  !ال! هذا مستحيل  

  يا صديقي، أنا لست بهذا الجفاء  شرلوت

  وال أطلب منك نفيا دائما  

  !عند الميالد... انتظر... انتظر. ..سوف ترجع  

    شرلوت  فرتر

  )تبتعد(  شرلوت

  .إلى عيد الميالد  

فرتر يحاول أن يناديها ثانية، ولكن يعود أدراجـه، خائبـا           . تختفي(  

  .)كسير النفس

  نعم، من أجل سالمها سأفعل  فرتر

  ما تأمرني به؛  

  وإذا قواي خذلتني،  
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  سأكون أنا من سيكون في سالم أبدي  

  نرجف أمام الموت قبل األوان؟لماذا   

  ونمر إلى الجانب اآلخر: ُيرفع الستار  

  !هذا ما يسمونه الموت  

  هل  نسيء إلى السماء، لنضع حدا ألحزاننا؟  

  

  توقّع يحين يعود طفل من رحلة قبل ان  

  ،قدومه أحد  

  بعيدا عن مشاعر الحقد والنقمة نحوه  

  !صوت خطاه يهّز بيته  

  ووالده، من فرحته  

   يضّمه طويال إلى صدره      

  

  أيها اإلله خلقتني، هل تكون أقل   

  رحمة بي؟  

  كتال، ال شيء يخفى عليك في ملكو  

  !لن ترمي بابنك التعس إلى الظالم  

  يستشف بسمتك من خالل النجوم  

  راغبا أن يأتي إليك،   

  مغفورا له بين األنام

  

  !أبي! أبي  

  ن طريق اإليمانعمن لم أعرفه إالّ   

  !لى قلبي، نادنيتكلم إ  

  .)فرتر على وشك أن يغادر، حين تظهر صوفي أمام باب األبرشية(  

  الموكب يقترب! تعال  صوفي



                                                                                            ترجمة يسرى األيوبيأوبرا آالم فيرتر

 11

  وأقولها بدون مالم  

  الكل في انتظارك  

  !إنني مغادر: عفوا  فرتر

  !هذه اللحظة  فرتر

  هذه اللحظة؟ ولكن بدون شك   صوفي

  غدا؟.. ستعود قريبا  

  !وداعا! أبدا! ال  فرتر

  )مسرعايغادر (  

  )تلحق به حتى نهاية الطريق(  صوفي 

  عند انعطاف الطريق !... هّر فرتر  

  !ذهب.. اختفى  

  )تنفجر بالبكاء(  

  حتى هذه اللحظة! يا إلهي  

  رضية البال! كنت سعيدة  

  .)الناس يتقاطرون من كل جانب. موكب اليوبيل الذهبي يظهر(  

  )ترى صوفي وتهرع إليها(  شرلوت

  ا تبكين؟آه، ما األمر؟ لماذ  

  صوفي، ما بك؟  

  !آه يا أختي، هّر فرتر ذهب  صوفي

  !هو  ألبرت

  أخبرني هذا اآلن! وإلى األبد  صوفي

  !وهرب كالمجنون  

  )جانبا(  شرلوت

  !إلى األبد  

  ) متجهما، يراقب شرلوت(  ألبرت

 !إنه يحبها  


