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تقديم

عن التالية ُكتُبي يف ذلك أُردِّد َفِتئُت وما — الرتجمة» «فن كتابي يف أذكر ما نحِو عىل
فالرتجمة الفكرية. الناحية من ثَمَّ ومن اللغوية، الناحية من ُمؤلًِّفا امُلرتِجم يُعد — الرتجمة
املرتجم أن يعني ما وهو أخرى، لغٍة بألفاِظ ُمعني ُمؤلٍِّف لفكِر َصوٍغ إعادُة جوهرها يف
ُمرتِجٍم من تتفاَوت صوٍر يف وذلك تفكريه، جهاز من جزءًا يُصبح حتى الفكَر هذا يَستوعب
جهاَز يتُه سمَّ بما ل يَتوسَّ أنه وجْدنا أخرى، بلُغٍة الفكر هذا صياغة أعاد فإذا آخر، إىل
فما ولغوي، فكريٌّ هو بل فقط، لغويٍّا الجهاز وليس الجهاز. بهذا ُمرتبًطا فيُصبح تفكريه،
الطبيعي ومن للنصامَلصَدر، امُلرتِجم بمفهوم محكوم تجسيٌد وهو للفكر، التجسيد إالَّ اللغة
ه نصِّ كتابَة امُلرتِجم يبدأ فحني وهكذا ولغويٍّا. فكريٍّا امُلرتِجم لخربة وفًقا املفهوم يتفاوت أن
يَكتيس الذي امُلرتِجم مفهوم جانِب إىل األصيل املؤلِّف كتبه ملا ثمرًة يُصبح فإنه امُلرتَجم،
مزيًجا الجديد النص يُصبح بحيث الخاص، بفكره ما حدٍّ إىل ن يَتلوَّ ثَم ومن الخاصة، لغتَه
عن يُفِصح امُلرتَجم النص أن بمعنى للُمرتِجم، واللغوي الفكري والكساءِ امَلصَدر النصِّ من

امُلرتِجم). (أي الثاني والكاتب امَلصَدر)، النص صاحب (أي األول الكاتب كاتبنَي؛ عمِل
فهو األدبية، النصوص ترجمة يف بوضوٍح امُلؤلِّف أبعاَد يكتِسب امُلرتِجم كان وإذا
فكره عن ابتعاده يف اجتهد مهما العلمية، النصوَص يُرتِجم حني األبعاد تلك بعَض يكتسب
وفكره، العرص لغة من امُلرتِجم حظِّ بتفاُوت األبعاد تلك وتتفاوت الخاصة. ولُغته الخاص
أساليُب أيًضا تتفاوت ولذلك الخاصة؛ لُغتُه علمي مجاٍل ولكل الشائعة، لغتُه عٍرص فلكل

والعلمية. األدبية النصوص ترجمة بني تتفاَوت ِمثلما وعرص، عٍرص بني ما امُلرتِجم
بأسلوبه أصليٍّا، ا نصٍّ يُؤلِّف حني الكاتب أسلوب مقارنِة من ذلك عىل أدل وليس
الفكر. يف يتالقيان ِمثلما الورق عىل يتالَقيان فاألسلوبان أجنبي، مُلؤلٍِّف ا نصٍّ يُرتِجم حني



فاوست

ويعرفها َحْدًسا، القارئ يعرفها أسلوبيٌة طرائُق أديبًا، أو ُمرتِجًما كان سواءٌ ُمؤلِّف، فلُكلِّ
ُمرتِجميها بأسماء األدبية النصوص بعض تَقرتن ولذلك والتمحيص؛ بالفحص الدارس
عن ُكتبي يف القول هذا عْرض يف عُت تَوسَّ ولقد كتبوها، الذين األدباء بأسماء تقرتن ِمثلما
قوًال يقول أنه الكاتب يِجد فقد وهكذا األدبية. لرتجماتي كتبتُها التي وامُلقدِّمات الرتجمة
فإذا امَلصَدر. النص كاتُب ابتدَعه أصيل قوٌل أنه ر يَتصوَّ وهو ُمعيَّنة، ترجمٍة من ا ُمستَمدٍّ
الرتجمة) لغة (أْي الهدف اللغة إىل ينتمي أصبح املكتوبة النصوص يف القول هذا شاع
ب تَترسَّ ما وكثريًا تفكريه. جهاز يف قائمًة ويراها يُبِدعها التي الكاتب لغة إىل ينتمي ِمثلما
«عىل تعبري مثل قديمة، ُفصحى تعابريَ محلَّ فتحلُّ الدارجة اللغة إىل األقوال هذه بعض
كامًال حلوًال حلَّ بحيث املرصية، العامية إىل دخل الذي «over my dead body جثتي
ألن وذلك الحمداني)؛ فراس أبي ِشعر يف (الوارد دونه» «املوت الكالسيكي التعبري محلَّ
التعبري هذا يُعدِّل وقد األصيل، الكالسيكي التعبري ينقله ال مختلًفا معنًى فيه يجد السامع
امُلرتِجم ينقل وقد وأصلح! أفصح األجنبية العبارة أن يجد لكنه دونه»، متُّ «ولو بقوله
for whom the األجراس» تَُدقُّ «مَلن مثل معناه، يتغري زمٍن وبعد ويُِشيعه، أجنبيٍّا تعبريًا
ورد حسبما ،(It tolls for thee) سامعه من قريٌب الهالك أن معناه فاألصل ؛ bell tolls
الجد» أواُن «آَن بمعنى الصحف يف اآلن التعبريَ نجد ولكننا َدْن»، «جون الشاعر ِشعر يف

العراق): َوِيل حني اج الحجَّ ُخطبة من (املستعار

ُح��َط��ْم ب��س��وَّاق ال��ل��ي��ُل ��ه��ا َل��فَّ ق��د ِزيَ��ْم َف��اْش��تَ��دِّي ال��ج��دِّ أواُن آَن
َوَض��ْم ظ��ه��ر ع��ل��ى ب��ج��زَّاٍر وال َغ��نَ��ْم وال إِب��ٍل ب��راع��ي ل��ي��َس

ويَحلُّ معناه، يختلف عربي تعبرٍي إىل الشعرية الصورة ترجمُة أدَّت كيف فانظر
«الُقْرمة» هي وَوَضْم البأس، شديد أي وُحَطْم الفرس، اسم (ِزيَْم القديم التعبري محلَّ
من كتبتُه بما ترجماتي يُقاِرن من أن وأعتقد اللَّحم)، عليها الجزَّار يَقطع التي الخشبية
أن من أوضح والتأليف الرتجمة بني العالقة أن يكتشف سوف رواية أو مرسح أو ِشعر

اإلسهاب. إىل تحتاج

عناني محمد
٢٠٢١م القاهرة،
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مقدمة

كتبَها التي فاوست ملرسحية مختَرصة غنائية شعرية صورة األول ُجزأين؛ من كتاب هذا
األخرية، الفرتة يف كتَبتُها التي القصائد من مجموعٌة والثاني جوته، األكرب األملانية شاعُر
،١٩٩٣ عام باريس) (يف املستشفى يف عالجي أثناء كتبتُها التي األوىل القصيدة باستثناء
كتابتي تطور مسار يف مهمٌة أنها اآلن وأرى ما، لسبٍب السابقة دواويني يف أُدِرجها ولم

التفعيلة. وشعر العموديِّ الشعر بني جمعي وخصوًصا للشعر،
نظريات دراسة يف قت تعمَّ أن بعد إال أهميتها أدرك لم قصٌة فلها فاوست وأما
ما (أو واالقتباس باإلعداد الرتجمَة يؤيِّد ما النظريات هذه يف ووجدُت الحديثة، الرتجمة
سوزان به جاءت ما إىل واستندُت (adaptation العلمي باملصطلح «التطويع» نُسميه
الثقايف االختالف ضوء يف الرتجمة نظرية أقطاب من وغريُهما ليفيفري وأندريه باسنيت
إخراج يف األدب مرتجم حقِّ إىل استندُت إنني أي (١٩٩٨ الثقافات بناء كتابهما (انظر
عرصه نظِر وجهة من فيه يراه ما يربز حتى معه، «متطابقًة» ليست له صوٍر أو صورٍة

الشخصية. نظره وجهة من حتى أو ثقافته، أو
لشيكسبري، وجوليت، روميو مرسحية عن بالعربية غنائي نصٍّ إعداُد يل سبق قد وكان
بعد وُطبع ،١٩٨٥ عام سالمة جمال وضع من (وموسيقى) بألحاٍن املرسح عىل وُقدِّم
ماجستري) األنور، (عبري علمية دراسات الباحثني بعُض عنها كتَب خاصة، طبعٍة يف ذلك
تعديل أي من أنِفُر العرب من غريي مثَل وكنُت التجِربة، عىل قلًقا أعماقي يف كنُت لكنني
يف األدبية الرتجمة بمناهج خربتي ازدادت ثم مقدس) نصٌّ هو (كأنما األصيل النص يف
املخرج مني طَلب حينما أتردَّد لم ولذلك وحداثة؛ نُضًجا نظرتي معها وازدادت العالم،
فقدمُت ،١٩٩٥ عام يف لري امللك مرسحية عن غنائي نص إعداَد الفتاح عبد انتصار النابُه



فاوست

يف وأنرشها كاملًة املرسحية أُترجم أن قبل نفِسه، العام يف املرسح عىل وقدَّمه أراد ما له
عىل النجاح عه وشجَّ لري، سيمفونية اسم املوسيقيِّ اإلعداد عىل أطلق قد كان التايل. العام
أملانيا)؛ يف (يُقيم غانم هاني يُدعى آَخر مخرج بإلحاح مدفوًعا بعدها، فاوست يُقدم أن
وموسيقى قليلًة «كلماٍت يريدان وكانا نظرهما، وجهة من لإلعداد التخطيَط بدأنا ثَم ومن
يُسمى فيما وجدتُه ما وهو األملانية، املرسحية جوهر تقديم عىل أرصُّ كنُت ولكنني كثرية»،
املخطوط ظل وإن ١٧٧٢–١٧٧٥ عام الشاعُر كتبَها التي األصلية فاوست أي Urfaust

املرسحية. عىل ومثرية جديدة أضواءً ألقى قد نُرشه وكان ،١٨٨٧ عام حتى مجهوًال
ترجمة أحَدثُها للمرسحية، إنجليزية ترجمات خمِس عىل عثرُت بأن الحظُّ وأسعدني
عمل ألفضِل األوروبية بالجائزة فازت التي وهي ،١٩٨٨ عام الصادرة Luke لوك ديفيد
ترجمة «أخريًا! :Spender سبندر ستيفن اإلنجليزي الشاعُر عنها وقال مرتَجم، شعري
والدفقة املعنى، ينقل لوك ديفيد إن إذ باإلنجليزية. رائًعا أدبيٍّا عمًال تعترب جوته لرائعة
وباحث شاعٍر عمل من الرتجمة هذه األصيل. للنص البايرونية األسلوب ورشاقَة الذهنية،
هذه بني مقارناٍت أجريُت وقد .(١٩٨٩ سبكتاتور ذا (مجلة نفِسه.» الوقت يف ِعلمي
ومع «املعنى»، نُسميه فيما أقصد تُذكر، ُفروًقا أجد فلم شعرية، وكلُّها وغريها، الرتجمة
وتفاوت الشاعر، نصَّ مرتجم كلُّ يُفرس كيف يُبني بينها الصياغة اختالُف كان فقد ذلك
أرجع وجعلُت جميًعا أمامي وضعتُها فإنني ثَم ومن داللته، له طفيًفا كان وإن التفسريات
حتى املقارنة يف طويًال وقتًا قضيُت أنني وأذكر التمهيدية، القراءة أثناء بانتظاٍم إليها
لوك ترجمة أن إىل انتهيت كما األصيل، جوته لنص «الحقيقية» الرؤية يُشبه ما إىل انتهيُت
ترجمة فهي عنه أبعُدها فأما وبُعًدا، قربًا األخرى الرتجماُت حوله تدور الذي املركَز تُمثل
يف ،١٩٨٧ عام حتى طبعًة ٢٨ وُطبعت ١٩٤٩ عام صدَرت التي Wayne وين فيليب
يف واالشرتاك الصياغة يف بالتفاوت أعنيه ما للقارئ اتَّضح فربما ولذلك بنجوين؛ سلسلة
ذي هي وها اإلهداء، من االستهاللية للِفقرة اإلنجليزيتني الرتجمتنَي مقارنة عند الجوهر

العربية: ترجمتي تتلوها باإلنجليزية وين ترجمة

Once more you hover near me, forms and faces
Seen long ago with troubled youthful gaze
And Shall I this time hold you, limn the traces,
Fugitive still, of those enchanted days?
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مقدمة

You closer press: then take your powers and places,
Command me, rising from the murk and haze;

Deep stirs my heart, awakened, touched to song,
As from a spell that flashes from your throng.

ُقربي ُهنا التحليق إىل رَجعِت أنِت ها
الَحرْيى! شبابي بعيوِن فيها أُحدِّق كنُت وُوجوًها أشكاًال يا

كْي املرَة هذي ِك أضمُّ سوف أتُراني
هربَت آثاًرا أسرتجَع

َرسبَْت؟ ساحرٍة أياٍم يف
دياْر، وكلَّ ِبُقواك فهيَّا تَقرتبني! ما أكثَر ما

األكداْر ونُثَاِر ضباٍب َوسِط من بارزًة
فؤادي يَضطرُب ما أعمَق ما فُمريني!

إنشادي! أُبدَِع كي يَْصحو إذ
الشادي. الحشِد هذا من وميٌض الوحَي فكأنَّ

Ucertain shapes, visitors from the past
At whom I darkly gazed so long ago
My heart’s mad fleeting visions—now at last
Shall I embrace you, must I let you go?
Again you haunt me: come then: hold me fast!
Out of the mist and murk you rise, who so
Besiege me, and with magic breath restore,
Stirring my soul, lost youth to me once more.

وىلَّ زمٍن من ُزوَّاًرا يا غامضًة أشكاًال يا
َحرْيى بعيوٍن املايض يف فيها أحدُق كنُت
الَحْمقى العابرَة قلبي ُرؤى أطياَف يا

تَْمضني؟ حتًما أَدُعِك أم أحتَِضنَِك أن أخريًا آَن هل
احتَضنيني فهيَّا اآلن إيلَّ ُعدِت قد
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فاوست

يني! ُضمِّ صدِرِك وإىل
األكداِر ونُثار ضباٍب بني من
ِحصاري فأحكمِت عيلَّ أطَللِت

يُفوعي عهَد يل أعيدي حر السِّ وبأنفاس
ُضلوعي بني هنا القلَب وأثريي

ال فنحن نص؛ عىل نصٍّ تفضيُل أو مقارنٍة عقُد به يُقَصد ال الِفقرَة هذه واقتطايف
ترجمة أن به قصدُت وإنما املتعددة، تفسريه وطرائَق باألملانية، ا حقٍّ الشاعر قاله ما نعرف
وما املرتجم، يراه الذي الخاصِّ التفسري عىل تقوم التي الصياغة بإخراج تسمُح الشعر
النصوص هذه من نص لكلِّ فاملتأمل األم)؛ بلُغِته (أي خاصة لُغوية خربٍة من به يتسلَّح
أثبتَت (وكما فوكوه، علمنا كما وراءها، وعربية أجنبية لنصوٍص آثاًرا يجد سوف األربعة
النص «تطويع» فإن ثَم ومن عنه؛ مندوحَة وال محتوٌم وهذا ( للتناصِّ رشحها يف كريستيفا
معجُمه أدبيٍّ مرتجم فلكل باللفظ؛ اللفظ مقابلَة كثريًا يتجاوز لغة إىل لغٍة من نقِله عند
يُصبح شعري بمعجم يتميز الذي الشاعر مثل تماًما اللغوية، وخرباته طاقاته إىل املستِنُد

عليه. َعَلًما
املرسحية، ُصلب نعتربه الذي فاوست من األول للجزء هيكٍل وضع يف جهودي وركَّزُت
املادة من كثريًا يُضيف ما كثرية سنواٍت بعد الشاعُر نَرشه الذي الثاني الجزء يف أجد ولم
نصٍّ من متصلًة حلقاٍت تُمثل أن مراعيًا لرتجمتها، معينًة فقراٍت واخرتُت الدرامية،
املخرج عىل وقرأتُه املرسحية، من كلَّه األول الجزءَ املوجُز العمُل يُمثل وأن مرتابط،
أن واشرتطا موسيقية، مرسحيًة نريد لكننا شعرية، مرسحيٌة هذه إن فقاال وصاحِبه،

وافرتَْقنا. فرفضُت الغنائية، الشعرية بالقطع مكتفيًا الحواَر أحذف
ونسيُت لتحريرها، رئيًسا أعمل وكنُت املرسح، مجلة يف املوجز اإلعداَد هذا ونرشُت
عميًدا كان قنا من شاعٌر بها ذكَّرني حتى طويلة، سنواٍت بإعدادها أحاط وما املرسحيَة
ذاكرتي، عن غاب فيما يُناقشني وجعل بدران، الفضل أبو الدكتور وهو فيها، اآلداب لكلية
يت تلقَّ حني فرًضا به االهتماُم عيلَّ ُفرض حتى النص، هذا أتجاهَل أن قرَّرت كنُت لكنني
منذ بنها، بجامعة العربية اللغة قسم رئيس مهدي، محمد الدكتور من تليفونية مكاملة
أي للرتجمة، الجديد املفهوَم هذا فيها ناقشنا ساعة نحَو بيننا املكاملة وامتدَّت سنوات،
اإلنجليزي والناقد الشاعر درايدن، جون مفهوَم الوجوه بعض من يُشبه الذي «التطويع»،
يسميه كان وإن نظره، يف «الراقي» الثالث النوع وهي اإلبداعية، الرتجمة عن الكالسيكي،
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الثقافية، الرتجمة بنظرية العرشين القرن من األخريُ الَعقد وجاء األيام ودارت «املحاكاة»،
الرتجمة حركة ولكنَّ فاوست، بنص فعلتُه ما وذَكرُت للمرتجم، حريٍة من أتاحته وما
أخرى مرًة فأحجمُت األصلية، اللغة عن الرتجمة محقة تشرتط كانت مرص يف املزدهرة

النرش. عن
اهتمَّ إذ جديد. من القضيَة أحيا والعرشين الحادي القرن من األول الَعقد ولكن
التي صورتها عن النظر بغضِّ األدبية، بالرتجمة الحديثة األدبية النظرية فالسفة بعُض
ترجمة، أنها ناسني الناُس يقرؤها بحيث بينها، به معرتًَفا موقًعا القومية اآلداب يف تَشَغُل
اللغات) هذه معرفة عن (ناهيك بلُغاتها الوعي دون من الكالسيكيَة اآلداَب يقرءون مثَلما
املرتَجمة األعمال مثل أو وغريهم، وأوفيد فريجيل أعمال أو لهومريوس اإللياذة ترجمة مثل
إبسن أعمال مثل اإلنجليزي، األدب تراث من أصبَحت وقد أخرى أوروبية لغاٍت عن
هسه وهريمان الدانمركي أندرسون كريستيان وهانز السويدي وسرتندبرج النرويجي
إىل يُنَظر ال آدابًا األعماُل هذه أصبَحت لقد طويلة. والقائمُة اإليطايل، ودانتي األملاني
ألسفار اآلرامي) (أو اليوناني أو العربي النصِّ إىل أحٌد يَنظر ال مثلما قط، أصولها
أدباء كبار لغة مثل بها يُحتَجُّ أصبح املقدَّس الكتاب ترجمة لغة إن بل املقدَّس، الكتاب
التي الحديثة الرتجمة مذاهب دراسة يف انهمكُت أن حظي ُحسن من وكان اإلنجليزية.
املوجز التطويع لهذا تقديمي أن فوجدُت القديمة، اللغوي «التعادل» قضايا تجاوَزت
عبد واملحقق مة العالَّ قدَّمها التي الكاملة الرتجمة ألن خصوًصا مرشوع، جوته لرائعة
يقول حَسبما تُرجمت، أنها ورغم منثورٌة أنها من الرغم عىل الَفهم، عسريُة بدوي الرحمن
ماهر الحسِّ املرَهف واألديب العالمة صديقي من استعرتُها وقد األملانية. عن املرتجم،
إال أظن وال مرسًحا، وال شعًرا فيها أجد ولم أستطع، فلم أقرأها أن وحاولُت فريد شفيق
أستطيع (وال الكلمات معاني بصحِة اكتفى إذ الرتاث؛ لكتب تحقيقه بأسلوِب ترجَمها أنه

ا. رصٍّ األلفاظ ورصِّ باألملانية) لجهيل هذا من َق التحقُّ
عشاق من لتالميذه خصوًصا املذكور، العالمة ترجمة إىل اإلشارة هذه عن أعتذُر وأنا
اإلنجليزي والفكر األدب داريس منا، الكثري عىل َفهُمها يَستعيص التي األملانية الفلسفة
ذا اللسان، يف لينًا َسِلًسا يكون أن الشعريِّ املرسح يف ويطلبون الوضوح، يعشقون الذين
ِعداد يف يدخُل أصبح املذكور العالمة انتقاد أن ويبدو شعر. أنه يُذكِّرهم منتظم إيقاٍع
أظنني وما به، للبطش يهبُّوا حتى أحٌد ينتقده إن ما ومريدين قبيلًة له إن إذ باهلل، الكفر
عىل التقديَم النص بَقبول املرسح ترجمة يف الِعربة إن أقول ولكنني سهامهم، من ناجيًا
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درجاِت أقىص إىل (بل واضًحا املأَخِذ قريَب يكون أن بد فال شعًرا كان فإذا املرسح،
فإْن واحدة، مرًة إال العبارَة يسمع ال املرسح وُمشاِهد الفلسفة، غريُ فاملرسح الوضوح)؛

الفني. العمل أجزاء من جزءًا فقَد فهمها فرصُة فاتته
فيها ونشأ ١٧٤٩ عام فرانكفورت يف ُولد الذي Goethe جوته فهو املؤلف وأما
وتوىلَّ فعًال، املحاماَة ومارَس القانون، يف إجازٍة عىل وحَصل اليبزيج جامعة يف ودَرس
الثالثة يف وهو كتابتَها بدأ وقد فاوست، هو له عمل أهم ولكن األيام، من يوم يف الوزارة
والفينة الَفينة بني إليها يعود كان لكنه بعامني، ذلك بعد وأكمَلها عمره، من والعرشين
هذا ُقدِّم ثم الرتاجيديا، من األول الجزء إنها يقول العنوان وكان ،١٨٠٨ عام ها نَرشَ حتى
يف إال كاملة املرسحية تُقدَّم ولم أعوام، بثالثة وفاته قبل ١٨٢٩ عام يف املرسح عىل الجزء
الثالثَة بلغ حتى وعاش ومرتِجًما، وناقًدا وروائيٍّا وقصاًصا شاعًرا جوته وكان .١٨٧٦ عام

آنذاك. إال املرسحية من الثانَي الجزءَ أكمل قد يكن ولم والثمانني
السادَس القرن يف تبلوَرت شعبية حكاياٍت من ُمستقاٌة فهي املرسحية «مادة» وأما
بوادُر آنذاك أوروبا يف ظهَرت فلقد املحظورات، استكشاف عَرص يُعترب كان الذي عرش،
الطبيعية العلوُم وبدأَت عوض] لويس أستاذنا يُسميه كما الهومانيزم [أو اإلنساني املذهب
الجديد االتجاُه كان بحيث والشعوذة، السحر من املستَمدَّة الخرافات من نفَسها تُحرر
جميًعا الناُس يكن ولم اليقني، عىل القائمة للعقائد الجامدة التقليدية الصور يف طعنًا يُمثل
رواسُب كانت إذ عرش؛ السابَع القرن يف أْوَجها بَلَغت التي الِعلمية للروح بَعُد استجابوا قد
أسطورُة وكانت والعجائب. الغرائب بحكايات وترتوي قائمًة تزال ال الُوسطى العصور
الجديدة» «املعارف عىل الحصول مقابل يف للشيطان نفَسه يبيع الذي الجريء املجويسِّ
أصًال لألسطورة إن ويقال الجو، هذا يف ازدَهَرت التي األساطري من جديدة، بُقًوى والظفر
يُحيط الغموض كان وإن ،Faustusفاوستوس يُدعى رجًال فعًال التاريخ يذكر إذ تاريخيٍّا
يُدعى شخًصا إن بعُضها يقول متفرقة، قليلٍة مصادَر عىل السرية هذه يف ونعتمد بسريته،
أن يزعم جواًال أكاديميٍّا محتاًال وكان ،١٥٤٠ إىل ١٤٨٠ من الفرتة يف عاش فاوست جورج
وقيل خاصة، بمواهَب يتمتَّع وأنه العامة، عقول عىل يستعيص وما بالخوارق معرفًة لديه
إليه يُشار وأصبح موته، بعد أكاديميًة ألقابًا له تنسب األساطريُ وبدأت قتًال. مات إنه
املصطفى، أو املحظوَظ يعني الالتينية بصورته واالسم فاوستوس، يوهان الدكتور باسم
أسود، كلٍب هيئة عىل يُرافقه كان الشيطان وإن فيتنربج، جامعة يف أستاذًا كان إنه وقيل
وإنه َملحمتَيه، يف هومريوس ذكرها التي الشخصياِت تالميذه أمام يستحرض كان وإنه
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وهي بالشيطان، االقرتان فرتة أتم أن بعد وإنه معيَّنة، بِحيٍل واإلمرباطوَر البابا يخدع كان
مزَّقوه الذين الصغار للشياطني فريسًة وقع سنة، وعرشين بأربٍع ُحدِّدت قد كانت التي

الجحيم. يف به وألَقْوا إربًا
يف عنه تتحدث التي الشعبية الحكايات انترشت عرش السادَس القرن امتداد وعىل
العظَة للناس وتُقدم «الساحر»، ملغامرات املثرية بالتفاصيل زاخرًة هذه وكانت أملانيا،
شعبية، ُكتيبات يف تُطبَع الحكايات هذه وكانت األمر. آخَر سقوطه من املستقاة األخالقية
فرانكفورت مدينة يف ظَهر قد املؤرخون يقول كما أولُها وكان وحسب، فاوست بُعنوان
مختلفة صوًرا وتضمُّ عرش، الثامَن القرن بداية حتى طباعتها تتوقَّف ولم ،١٥٨٧ عام يف
إحدى أن واملعتَقد املختلفة، بلُغاتها أوروبا يف تتواىل ترجماتها وكانت الرجل، لحياة
بكتابة Marlowe مارلو كريستوفر اإلنجليزي الشاعر إىل أوحْت التي هي األُوىل ترجماتها
عىل ١٥٩٢ عام يف فاوستوس للدكتور املأساوي التاريخ وعنوانها املعروفة مرسحيته

.١٦٠٤ عام يف أي وفاته، بعد إال تُنرش لم وإن األرجح،
لعرض اإلليزابيثي العرص يف املرسحية الفرُق تُسافر أن املعتاد من كان وملا
من الناُس بدأ حتى طويل وقٌت ينقِض فلم األجانب، األمراء قصور يف مرسحياتها
مارلو، مرسحية من «فاسدة» صوًرا يعرفون أوروبا يف األملانية اللغة تتحدث التي املناطق
تحويل أي ، امُلخلِّ التبسيط عىل عادًة يقوم الذي الشديد التحريَف هنا بالفساد ونعني
واألسود األبيض اللوننَي بني كالتضادِّ فيه، مباَلٍغ تضادٍّ إىل الدرامي الرصاع يف التضادِّ
وكان الرمادي. اللون درجات نُسميها ما عادًة والتي هذَين، بني اللونية الدرجات وحذِف
وتُقدِّمها املحرَّفة الصور هذه عىل الظل» و«خيال العرائس فرُق «تستويلَ» أن الطبيعيِّ من
الحادي القرن مطلع حتى يُقدَّم يزال ال وبعُضها األملانية، باللغة (وللكبار) للصغار
شاهَد عندما األمر أوَل فاوست حكايَة عَرف جوته إن والباحثون اُد النقَّ ويقول والعرشين.
الُكتيبات أحَد أيًضا قرأ أنه حون ويُرجِّ املذكورة، العرائس مرسحيات إحدى طفولته يف
إال مارلو مرسحيَة يقرأ لم أنه الغريب ومن .١٧٢٥ عام ُطبعت قد كانت التي الشعبية
العرائس مرسح خالل من قطًعا بمحتواها يُلِم كان لكنه أملانية، ترجمٍة ويف بل ١٨١٨ عام

خصوًصا.
أسطورة استخدام يف جوته تفكري بدايَة الدقة وجه عىل نجهل أننا من الرغم وعىل
وجد أنه قبله، ِمن مارلو مثل فيه، نشأ الذي العرص طبيعة من نستنبُط فإننا فاوست،
يُسمى ما وتحدِّي الهوماني املذهب ونشأة التحوالت زمن يف لإلبداع هائلًة إمكاناٍت فيها
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يف اليبزيج يف الجامعية دراسته أثناء إما األرجح عىل ذلك وكان الثقافية، باملؤسسة
إىل انتمائها إىل األسباب أحُد ويرجع بقليل. بعدها أو عرش، الثامَن القرن من الستينيَّات
تستهجنُه. عرش الثامَن القرن يف السائدُة الذائقُة كانت الذي املؤلِّف مجهوِل الشعبي األدب
يف اإلنجليزي األدب يف املعرفة خريَ نعرفه الذي الرومانيس الحماُس كان ذلك مقابل ويف
شأن من يُعيل الفَرنيس؛ Rousseau روسو جاك جان كتاباِت من واملستوَحى الفرتة، تلك
وقد اإلنسان. يُد تُفسده لم ما أو بالتعليم يتأثَّر لم ما أو بدائي، أو طبيعي هو ما كلِّ
معروٌف هو كما ينتمون الذين جيله وأبناءِ جوته اليافع عند أقصاه الحماُس هذا بلغ
مذهبه. واتبَعوا جوته راَفقوا َمن وخصوًصا وهبة)، (مجدي والقهر» «العاصفة حركة إىل
هريدر واألديب الفيلسوف من جوته تعلَّم عرش الثامن القرن من السبعينيَّات َعْقد ويف
القديمة، الغربية واملواويل الشعبية للقصص الشديد التقديَر (١٧٤٤–١٨٠٣) Herder
جوته إيمان تجىلَّ وقد َعقَدين، بعد وكولريدج وردزورث للشاعَرين إنجلرتا يف حَدث مثلما

املبكِّر. شعره ويف Urfaust فاوست ملرسحية األوىل الصورة يف الشعبي بالرتاث
املايض بنِْشدان كبري حدٍّ إىل مدفوًعا كان االتجاه هذا أن يؤكدون الباحثني ولكنَّ
أصبَحت قد فيه أملانيا تكن لم وقٍت يف األملانية الروَح يُمثل مرتابًطا تراثًا باعتباره القومي
يوحي أدٍب من الوقت هذا يف جوته أبَدعه ما ذلك عىل ويدلُّ الثقافية. الُهوية واضحَة أمًة
العظيم» «العرص يُسمى ما عىل اهتمامه انصبَّ إذ الجذور؛ ورصد األسالف، عن بالبحث
الطريف ومن وساخس. ولوثر باراسيلوس إىل وهاتني رويشلني من األملان املفكِّرين وكبار
ذي «الفارس حياة عن التاريخية مرسحيتَه أيًضا ١٨ القرن من السبعينيَّات يف كتب أنه
ونرشها Gottfried von Berlichingen برليشينجني فون جوتفريد الحديدية» القبضِة
إىل (١٤٨٠–١٥٦٢) اللصَّ الباروَن هذا فيها ويرفع نفِسه، الُعنوان بهذا ١٧٧٣ عام
الحذلقة مظاهر ضدَّ أملانيا يف «الطبيعية» البسيطة القيم يُنارص كان ألنه األبطال؛ مرتبة
الذين األرستقراطية الطبقة أفراُد عرصه يف يُوازيها وكان األملاني، البالط يف والتصنُّع
أن أملانيا يف الوسطى للطبقة املنتمية األدبية النهضة عىل وكان الفرنسية، يتحدَّثون كانوا
الكالسيكية، الدرامية القيم عىل ثورتُه الدرامي العمل هذا مظاهر أهمِّ من وكان تُعارضها.
املرسحي والشعر األملاني، األدب عىل فَرَضتها قد الَفرنسية الذائقُة كانت التي وهي

فاوست. ملرسحية األوىل الصورة بناء يف نرى ما نحِو عىل خصوًصا،
مطلع يف األدب ذلك يف أِلفوه ما الثورة هذه ِخضمِّ يف يجدون اإلنجليزي األدب وداِرسو
الفرتة) هذه إىل ترجع (التي بروميثيوس قصيدته يف جوته سبَق فلقد عرش، التاسع القرن
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أن اإلنجليزي للشاعر وأمكَن جوته، حرَّره فقد نفِسها؛ لألسطورة شيل الشاعر معالجة
من وُفصل باإللحاد اتُّهم شيل أن نعرف ولكننا هدفه. من واثًقا طليًقا بروميثيوس يكتب
الذي الوقت يف اآلَخر هو اإللحاد بتهمة باملحاكمة ًدا ُمهدَّ مارلو وكان أوكسفورد، جامعة
لم وقاًرا وهبته بطولية ملسًة فاوستوس بطله عىل أضفى قد كان إذ ١٥٩٣؛ عام فيه تُويف
كان الزمن ولكن املرسحية. من األخري املشهد يف خصوًصا فيه، تراه الدينية املؤسسة تكن
فاوست، مصري عن الناُس يتَغاىض أن املقبول من وأصبح جوته، عرص يف دورتَه دار قد
املتَهمني حتى أو (والسَحرة) والساحرات املارقني إحراق إىل القديم االتجاه َضُعف أن بعد
حركة فالسفة ِكبار مثل الخاطئني، توبة إمكاَن يستبعد ال جوته وكان بالشيطان! باإليمان
كتب أن بعد خصوًصا فاوست، خالص إمكان يف نظر من أوَل يكن ولم األوروبية، التنوير
وكتب بل الناضجة، التنويرية الثقافة عن كتَب ما (١٧٢٩–١٧٨١) Lessing ليسينج
املخطوط ولكن النار، من ونجاته بتوبته فيها يسمح فاوست أسطورة صور من صورًة

ُفقد.
وإن سبَقوه، ن عمَّ لألسطورة جوته معالجة يف االختالف جوهر تُمثل فاوست وتوبة
عامًال أن تأكيَده نستطيع والذي ليسينج. تأثري إىل االختالف هذا نسبُة املؤكد من يكن لم
ملا الدارسني كتابات قراءة عىل انكبَّ إذ ١٧٦٨؛ عام يف اإلبداعيِّ مساره يف يؤثِّر بدأ جديًدا
السحرية] الكيمياء [أي Alchemy الخيمياء إىل السحر من واألرسار، الغيب عالَم يُسمى
حينما أدهش ولم عام، بمائة ذلك قبل نْفَسه نيوتن إسحاق شَغل الذي املوضوع وهو
الطبيعُة تكشف فلم الحديثة، الفيزياء أبي نفِسه، نيوتن حياة يف الحقيقة بهذه مررُت
حني (mythos) الروح بمنطق ل التوسُّ إىل مضطرُّون أننا نجد وقد لنا، أرسارها كلِّ عن
عند جوته وَجد وقد الطبيعة. أرسار من رسٍّ تفسري عن (logos) العقل منطق يعجز
الذي النموذَج كان إنه النقاد بعُض قال حتى يَنُشده، ما Paracelsus باراسيلسوس
الفيلسوف Bruno برونو جوردانو عند أيًضا يطلبه ما وجد ولكنه فاوست. عليه بنى
ودارس (١٥٤٨–١٦٠٠) حرًقا وأُعِدم باإلعدام، التفتيش محاكُم عليه حكَمت الذي اإليطايل
ومتصوًفا، عامًلا وكان (١٦٨٨–١٧٧٢) Swedenborg سويدينبورج السويدي الثيوسوفيا
تعني أنها مبينًا اإللهية، بالحكمة وهبة مجدي فيُرتجمها Theosophy الثيوسوفيا وأما
باهلل. االتصال إىل ينَي املؤدِّ والتصوُّف اإلرشاق عىل تقوم اإللهية الذات معرفة بأن اإليمان
بُعنوان جوته كتَبها التي الذاتية السرية يف الجديد العامل لهذا تبياٍن أنصَع نجد ونحن
عميًقا سخًطا يسخط كان كيف يذكر إذ عرش؛ التاسَع القرن مطلع يف والحقيقة الشعر
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فاوست

آنَذاك تُسيطر كانت التي وهي املادية، الفلسفة عىل القائمِة العقالنيَّة الجافة دراساته عىل
املوسوعيني أن يرى وكان التنويرية، للحركة الشديد التأثري بسبب األكاديمية الحياة عىل
الروُح وكانت الروح، سَلبوه أن بعد أي ميت، نظام إىل الطبيعة أحالوا قد الفَرنسيني
يدور كان جوته نفس يف الرصاع ولكن باهلل. اإليمان أي الُعلوي؛ بالوجود تقتيضاإلحساَس
من مًعا، والدين العلم َقبول وبني والدينية، العلمية الجامدة، املذاهب عىل الثورة بني آنَذاك
تُرى لكن فقط، الدين من مستَمدٌّ فاوست أسطورة وسحر تناقًضا. ذلك يف يرى أن دوِن
األوىل الصورة يف املذكور؟ بالرصاع األسطورُة هذه اصطَدَمت لو الحاُل عليه يكون ماذا
دون بالحلول، اإليماَن يُمثل الذي األرض» «روح مع فاوست حواُر ينقطع لألسطورة
فالرصاع الرتجمة، يف عليها اعتمدُت التي املنشورة النسخة يف وأما نتيجة. إىل ل التوصُّ
فإنني ثَم ومن حيٍّا. نابًضا ملموًسا القراء أمام تضعه وبرشية إنسانية أبعاٍد عىل يعتمد
الرصاع هذا آثار من املرسحية سائر يف يتبدَّى ما إىل استناًدا ترجمتُها التي املشاهَد اخرتُت

وتجلياته.
نقل يف التوفيق من قدًرا أصبت قد أكون وأن االختيار، أصبُت قد أكون أن أرجو
أبرزُت قد وأظنني املرتَجمة، اإلنجليزية النصوُص بها تتميز التي والغنائية الشعرية الروح
الحركة يف واضًحا تأثريُه يبدو الذي وهو والعربي، الرشقي بالرتاث جوته اهتمام مدى

األوروبية. الرومانسية

عناني محمد
٢٠١٣ القاهرة
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فاوست األول: اجلزء

شعرية مرسحية صورة

الشخصيات

الثمانني. يف طبيٌب فاوست:
الشياطني. كبريُ إبليس:

العمر. ربيع يف فتاٌة «جريتشن»: مرجريت
مرجريت. أخو فالنتني:

صغري. ِعفريٌت األرض: روح
وعفاريت. أرواح

األول املشهد

الركن ويف والرفوف، بالكتب ميلءٌ املكتب – طبيب – فاوست مكتب (غرفة
موقدة.) مدفأة الغرفة منتصف ويف – ومواقد قواريُر فيه معمٌل

فاوست:
شفاء! الطبِّ يف ليس
دواء! حر السِّ يف ليس

املعارف خاويُة الَعْرجاء األرفف وتلك الُكتُْب هذه



فاوست

واملخاوف الوساوس تُعذِّبني مهموًما العمَر قضيُت قد
وعذابي! شكِّي زاد يقينًا ُرْمُت كلما

واغرتابي! بُعدي زاد اقرتابًا ِزدُت كلما
املبينا الحقَّ تَنُشد نفٌس ترضاه ما الزاُد هذا ليس

يقينًا الصدَق تَنُشد … صدًقا األحالم تُنشد
ُرشٍد؟ ابُن يَْقيض بذا هل
سينا؟ ابُن قال بذا هل

الُقدامى العَرِب من الُعليا الِحكمة ورثُت قد
يتَسامى! وشكِّي يُجافيني العُرص لكِن

ِفَكْر! ِمن غريٌب َخْلٌط عاَلمي
البرش! رصاعاِت من خليٌط أو

الوجوْد، أللغاِز ِمفتاٌح ْحر السِّ يف ربما
الرُّعوْد! تُجلِّيها َسحاباٌت الكوَن تَذْرُع

ي! رسِّ األرض يف ربما أنا؟ ما أو أنا؟ َمن
القيود! أرساُر األرض يف ربما

الخلود! رسَّ تجتيل حتى األرِض تلك روَح أدعو سوف
ومماتي! حياتي األرُض هي الرسِّ ِكْلمُة
الرُّفاِت! روَح يا إيِه انِطقي! روُح يا إيِه

َسنا أو برٍق غريَ أرجو لسُت
أنا! َمن قويل األرُض أيُّهذي

األرض.) روح (تظهر
فقط.) صوتها يسمع (أو

األرض: روح
َغرَّْك؟ ما اإلنساُن أيُّها

ْك! رسُّ وفيه ُخِلقَت طيني ِمن أنت
للَفناء جسٌم أنت

الهباء! نَْسج ِمن أنت
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فاوست األول: الجزء

فاوست:
البيان ُعلِّْمُت اإلنساُن أنا بل

الرحمن! من العلَم أقتبُس وأنا

َجدًال! يشءٍ أكثُر إنكم األرض: روح
العاملني؟! النابهني ِعلَم تُبدين ال ِلم فاوست:
لليقني! يَهدي اإلنِس علُم ليس األرض: روح

فاوست:
الغاِبرين قرأُت قد
الصفاء إخواِن ِعْلم
الوفاء ن خالَّ علم

األرض: روح
بالعلماء! يزَخُر باطني

ترابًا أمىس كلُّهم
رسابًا! بات كلُّهم
عندي األرواح هذه
وآبا! راح َمن كلُّ

يَبابًا؟ الِعلُم غدا هل فاوست:
األرض: روح

ِخداْع أحابيُل بل
الباْع قصري ِقرطاٍس بعُض

يراْع! يف ِمداٌد أو

فاوست:
فاْغُربي! سقيٌم حلٌم الثَّرى روَح يا أنت

اليقني؟ للحقِّ العلم دروُب تُْفيض ال كيف
الخفيَّة بُدنيانا إيماني إنَّ
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فاوست

القديم العلِم سوى زاًدا يبتغي
بعًضا بعُضها يُنايف أهواءً الجنبنَي يف إنَّ

ميم الصَّ يف مني القلَب وتُدمي
إذ العلم جهوُد ضاعت تُرى يا

الهداية! أستَْفتي فيه روحي أنَهْكُت
الخالدة روحي إنَّ

السفني مثَل أصبَحت
بها! طغيانًا الريُح تستبدُّ

للُمحال! أسعى األطراِف بارَد وحدي عدُت
نار بعِض من جذوٌة عقيل إن
هًدى؟ النار عىل ألقى ال كيف
إني األرِض تلك روَح يا اغُربي

القديمة! ناري طالبًا أميض سوف
املقيَمة! الناِر ِحمى يف أخطو سوف

ج) فتتوهَّ النار يف أشياءَ ويضع األرض روح (تختفي
اللهيْب جمَر َفْألَِزْد

امُلستجيْب! وُشعاعي
أجيبي ناُر يا أنِت
طبيِب! خريُ يل أنِت

ويقرأ) كتابًا يفتح – ُدخان (يتصاعد
األقوياءْ أدعو حر السِّ كتاب من
الُحكماءْ! أستشريُ فنٍّ وبتعويذِة

أجيبوا! الِجنُّ أيها
عجيُب! ِسحٌر ِسحُركم

وسيم.) شابٍّ صورة يف إبليس (يظهر

جئْْت. الناِر ربُّ أنا إبليس:
ُمريب! اٌع َخدَّ اإلنيسُّ َشْكلَُك فاوست:
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فاوست األول: الجزء

إبليس:
ُخِلْقْت ناٍر ِمن أنا
وثُْرْت وتََمرَّْدُت

َعَصيْْت! قد ولَربِّي

َطَلبْتُْك؟ هل فاوست:
فلبَّيْت! ناديَت أنت إبليس:

فاوست:
َجُحوْد! شيطانًا أحتاُج ال أنا

للُكنُوْد! رمٌز أنَت
اليقنْي أبغي إنني
أستعنْي! وِبِجنِّي

لليقنْي! أهدي النُّكراُن وأنا إبليس:
وِطْر! تَْسَخْر فال إبليُس أنت فاوست:

ْر! َرشَ بعِض سوى النوَر ترى لن إبليس:
األمنْي. النوُر هو بل فاوست:

إبليس:
الدَّفنْي الَجْمُر هو بل
يَُدْمِدْم َجنْبَيَْك بني
يَُغْمِغْم! وِبَشْهواٍت

فاوست:
مرصوْد! ثابٍت ِعْلٍم غريَ أبغي لسُت
الوجوْد. رسِّ من املستوَر يكشُف

إبليس:
الخلوْد! أرِض إىل ُعد
الجدوْد! َرِحِم إىل ُعد

مولوْد! أحمَق يا املرأِة إىل ُعد

23



فاوست

أحمق؟ أنا فاوست:
تَبْغي! ما تعرُف ال أنت إبليس:

إذن؟ تَعرفه أنَت فاوست:
إبليس(يضحك):

َعِطْش؟ إْن إال املاءِ معنى اإلنساُن يرى هل
بََرْد؟ إْن إال النَّار معنى اإلنساُن يرى هل

تُْغويني! ال الشيطاِن ُة ُحجَّ فاوست:
إبليس:

الُجهالءْ! ادريَن كالسَّ تكْن ال
الضالَلة! أنواءُ فانتابتَْك العيَش نَبَذَْت قد

لذَّاِتها من النفَس وَحَرْمَت
الَجهاَلة! بحِر يف اليوم فوقعَت

اليقنْي؟ علِم إىل الحسِّ لذُة تُفيض كيف فاوست:
إبليس:

ِسواها! يشءَ ال اللذُة هي بل
الطنْي! ابَن يا اللذَة ارَكِب

اليقنْي! ما تعرْف أصِلَك إىل ُعْد

ُرشد. ابن قاَل بذا ما فاوست:
إبليس:

األقَدمني! حبيَس يا
العقيْم العلِم من الدنيا نفَسك فلتُحرِّْر

األمنْي الطنِي إىل األرِض إىل ُعْد
ءوْم! الرَّ واألمِّ واملرأِة الِخْصِب ُدنيا تلك

فاوست:
… ولكْن األرِض؟!» إىل «عْد

األَجْل! بعُد يَِحْن لم
الرحيْل! بعُد يَِحْن لم
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فاوست األول: الجزء

إبليس:
د! تتجدَّ التي الدنيا هي بل

الحياة! تُعطي َمن حوَّاءَ يف املرأِة يف األرض حنايا يف

فاوست:
أخاُفه إبليَس سهُم

وأَعاُفه!

إبليس:
آلَدم! أْهَداها الكوِن ربَّ إنَّ

املقيم والبعُث الكوِن وأمُّ الدنيا إنها
والغاية ُ املبدأ إنها
البداية! ِنْعَم إنها

الضالْل. يل تَبْغي أنت فاوست:
الِهداية! أبغي أنا بل إبليس:

َطبِْعك؟ يف الناَر يُجايف ما تَْهدي كيف فاوست:
إبليس:

الَجَواِنْح يف نَاري إنَّ
الَجَواِرْح! يف وَلهيبي

زَمن! من أطفأتُها إنَّني فاوست:
إبليس:

اسمْع: للشباِب؛ منك الفرَد يُعيُد سحًرا يل إن
قاطعة) نربات (فجأة

عهًدا أقطُع دْعني
وْعًدا. أُنجَز حتى

الشيطان. بوعوِد يل حاجَة ال فاوست:
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فاوست

إبليس:
واحكْم وْعدي اسمْع

تَْصَحبَني! أن إال بيشءٍ، أُلِزَمَك لن
شيئًا! تَخَرسَ لن
بأْجر! أُلزَمَك لن

السارْب الزمِن حبيُس اإلنساَن إن
الغارْب الضوءِ بظلِّ اللحظاِت يف يتقلَُّب

الظالْم! القيِد هذا من يَتْبُعني َمن أُحرُِّر ولسوف
امللعوْن! القيِد هذا من

امللعوْن! أنَت بل فاوست:
إبليس:

الُخْلد! أراني النُّكراَن لكن نظِرَك! يف
يْفنَى! ال ُملًكا وَحباني

يَْفنى ال ُملٍك عىل اليوَم هذا سأدلَُّك
امَلْعنى! ُمْلِك ؛ الحقِّ العلِم ُمْلِك

املعنَى؟ إىل أنَت تَْهِديني فاوست:
إبليس:

العجفاءْ الشذَراِت تلك تَهُجَر أن األوُل طي َرشْ
السحرة وِسْحَر اإلنِس وعلوَم

والصفراءْ! البيضاءْ، األوراِق كلَّ
آَخْر نهًجا تنَهَج أن حاوْل

األرواْح ِخْرباِت جَمَعْت ُروح ِخربِة من تتعلَم أن
الظُّلَمة بحِر يف ظيلِّ يف أبِحْر
األرْض أعماِق يف بالرحلِة قْم

األفراْح! طعَم ذْق اللَّذِة، طعَم ذْق
القدماءْ! أفكاِر من وتحرَّْر املايض أثقاَل اطَرْح

26



فاوست األول: الجزء

اإلنساْن؟ ُحكماءِ ِحكمِة من أتحرَُّر فاوست:
إبليس:

املحدوْد! الذِّهِن ِضيِق ِمن بل
األرْض! أغواِر داخَل ارحْل

النفْس أغواِر ال فاوست:
ونَمْت! ْت انشقَّ األرِض من النفُس إبليس:
الطِّني»؟ من «النفُس أتقوُل: فاوست:

إبليس:
جوهْر، من بل ال،

ِمثْيل!
طينِْك من تَشكَُّل لديَْك النفَس لكنَّ

للطِّني؛ تَخضُع صورتُها
النفس رسَّ تُدرَك لن وإذن
للطِّني نفُسك نزَلْت إن إال

به! وامتزَجْت

للطني؟ أنزُل إذن كيف فاوست:
العقد! لرشوِط وفًقا فأَُدلَّْك؛ اتبَْعني إبليس:

بالَعقد؟ تعِني ماذا فاوست:
إبليس:

أشرتُطْه رشٌط هو
ترفْض. أو تقبَل أن لَك

بإغراء) فيقول فاوست، وجه عىل ِرًضا بوادَر (يلمُح
الحائْر بَمركِبك ورَسوُت أرضيتُك إْن

َحليفي! أصبحَت

العلم! فيه أخَفَق فيما تُفلَح لن عبثًا! فاوست:
ِرهاني! رشُط هذا إبليس:
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فاوست

تُفِلْح! لن فاوست:
نقاْش؟ دوَن تتبَُعني فهل أفَلحُت وإذا إبليس:

فالِحْك؟ مقياُس ما فاوست:
إبليس:

شابٍّا، سأُعيُدك
الحيَّة! األرِض ِعشَق قلبَك وسأَْسقي

القوَّة، تنتَرص حتى
الزَّْهَوة! وتعيَش

الطني، دخوِل عنَد تنىس كي
طني! ِمن أنَك

الَخالْق! ُغفراَن ترجَو أو َضْعَفك تذُكَر لن
ناِطْق! لَهٌب مثيل أنَك وستشعُر

عليْه، هللاَ راهنُت ما هذا
عليْه! اليوَم وأراهنُك

به! يتَحدَّى ما أقبَُل وأنا إبليس، اني يتحدَّ فاوست:
تقبْل! إذن أنَت إبليس:

اإلنساْن؟ قلَب تتحدَّى هل فاوست:
إبليس:

أفَلْحْت. إن يميني ِمْلَك تُصبَح أن ِعْدني
تَعبَُدني! أن يهمس) ثم (يرتدد

فاوست:
لحَظة بي مرَّْت إْن

كامْل أنِّي فيها أشعُر
ْف يتوقَّ أْن وأرجو الزمِن ِذكَر فيها أنىس أو

يمينِك! ِمْلَك فسأُصبُح

أيًضا! هذا يف وسأُفِلُح إبليس:
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فاوست األول: الجزء

تُفِلْح؟ لم وإذا فاوست:
إبليس:

َلْه! مشهوٌد ونَجاحي كثريًا أفَلحُت إنِّي بل
اني، والدَّ القايص يَعرُفه

(يضحك) اآلالْف؛ األرِض أهل من يَتبُعني بل
اآلالْف! آالُف

الُعلماءْ! غرِي ِمن لكْن فاوست:
عاِلْم. بي سيَلحُق واآلن إبليس:

الزمْن؟! وأقهُر الكماْل، ُق أحقِّ فاوست:
إبليس:

التحدِّي! هو هذا
رشقيٍّا لحنًا تسمَع حتى أميض إْن ما
املرأة وترى … الرغبة سنِّ إىل فتعوَد

فيها بُروِحَك وتغوَص
كياِنك! وبكلِّ

نيا الدُّ أغصاَن فتُعانَق
بة! الرتُّ يف وجذوَرك

البرشي الضعَف ي فتُنحِّ
األرْض! أهل مشاعِر َهبَّاِت من تتحرُر

فتَخلُْد! اإلنساِن زمِن قبضِة من

أبًدا! ُق يتَحقَّ ال ذلَك فاوست:
الَعقد؟! رشِط عىل وافقَت لكنَك إبليس:

اك! أتحدَّ وأنا فاوست:
إبليس:

الوَرقة! هذي ْع وقِّ
فاوست) ع (يوقِّ
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فاوست

َهَوْوا! ثم ذلك قالوا َمن أكثَر ما (جانبًا)
العلماءْ َسنَد جييش إىل أضمُّ اليوَم لكنِّي
َسماءْ كلِّ يف ِضْحكاتي تُجلِجُل وَلسوف

األرجاءْ كلِّ يف وتُعرِبُد
الكون! ربُّ يسَمَعها حتى
فجأة.) ظهر كما (يختفي
رشقية.) موسيقى (تُعَزف

(إظالم)

الثاني املشهد

السحرة.) أساليَب ويُمارسون يرقصون الجان (مشهد

إبليس:
قبييل، أبناءَ يا أتباعي يا

األكَربْ؛ بالصيِد إليكم جئُت قد
ِسحري، ُهوَِّة يف العاِلَم أوقعُت

يتعثَّْر! بمنطِقه ولسوف
نفَسه، يُسائُل كان

يأَسه، ويُغاِلُب
يَكُفر! وبالِحكمِة بالِعلِم
األسوْد السحِر حبَل أْدَىل
امِلنَربْ! حتى فتسلَّقتُْه،

ُملثَّمان.) ِعفريتان (يدخل

واإليقاع): النربة إبليس(يُغريِّ
به؟ اليوَم أمرُت ما فعلتُم هل
تكلَّْم! أزَرْق، يا عفريُت يا أنَت
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فاوست األول: الجزء

نَعْم! ُقل الفتاِة؟ قلِب يف الحبَّ مَلْكَت هل
أحَمْر! يا عفريُت يا أنت

الفتاة؟ قلِب يف إغواءََك اليوَم وضعَت هل
الثَّمنْي؟ واملاَس والياقوَت الفريوَز ذلك

نَعم! ُقل
َمتاْع الرشِّ أوُل
وِخداْع وبريٌق

أصفر! يا ِعفريُت يا أنت
الفتاة؟ َمعك أتْت هل

نَعم! قل
امَلْرَجريْت؟! تلَك أيَن

ِجريتِْشْن! لها الدَّالِل اسُم
صاحبي؟ خواطَر سلبَْت َمن أيَن

مارجريت.) (تدُخل
! البَرشْ أيها يا تَرْونَنا ال حيُث من نراُكُمو

أنت؟ أيَن موالَي جريتشن:
إبليس:

تَراني! كانت ليتَها يا َصغريتِي! تَْقلِقي ال
وسيًما شابٍّا ْلتُه حوَّ

القديْم حِر بالسِّ الُعمَر قَهرُت قد
الوسيْم! الشابُّ ذلك يأتي واآلَن
فاوست.) ويدخل إبليس (يخرج

فاوست:
حياتي يا ِجِريتِْشْن يا
مماتي ِمن بَْعثي أنِت

31



فاوست

وسمائي أريض أنِت
وَفنائي. وبقائي

َغريرة! أزال ال فإني معذرًة موالَي جريتشن:
األثريْ! مخلوقي أنِت فاوست:

الَفقريْ! الريِف من إني جريتشن:
الَكسري! القلِب ذو يهواِك فاوست:
الَكسريَة. البنُت أنا بل جريتشن:

األحباْب. أسعَد فنَْغدو حبِّي اْقبَيل فاوست:
َرساْب! بعُض إنه جريتشن:

فاوست:
يدي ِمن عهًدا هاِك

األبَِدي! للهناءِ
اللؤلؤ.) من ِعقًدا (يُلِبسها

أَْحلُْم. موالَي إنَّني جريتشن:
فاوست:

انُظري، ا؛ حقٍّ الواقُع هو بل
قُرصك القَرص هذا إن

يمينِك ِمْلُك وأنا

يمينِك! ِمْلُك أنا بل جريتشن:
فاوست:

إذْن! الُكربى الرحلَة بَدأُْت قد
(يحتضنُها.)

غريبًا ذاتي يف أُبْحُر إنني
الَهدير أصداءَ أسَمُع إنني

قريبًا َشطٍّا لها أعِرْف لم الرغبُة هذه
وَزئريْ! رصاٌخ بل
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فاوست األول: الجزء

مذعوًرا.) عنها (يبتعد

بنفيس! ما نَْفيس ويَح جريتشن:
فاوست:

عنِّي؟ موالَي نَبا هل
السعري! محموَم اآلن أتيُت بل

إليها.) (يندفع

إذن؟ حقٌّ ُحبُّنا جريتشن:
فاوست:

قلبي ِسوى زاٍد بال أبحرُت الحبِّ بحاِر يف
ِحيسِّ شطآِن عىل األعىل املثَل ورَجوُت

تُرى؟ يا عنه أبَحُث الذي ما
أنا! َمن أدري لسُت ذاٌت أنا

سيدي؟ جريتشن:
بنا! هيَّا ِفتْنِتي فاوست:

متعانَقني.) (يخرجان

(إظالم)

الثالث املشهد

املغزل.) يِدها ويف وحدها (جريتشن

(تُغنِّي): جريتشن

ُف��ؤادي يُ��ْدِم��ي وال��ج��رُح َق��ْل��ب��ي ِي��ث��ِق��ُل ال��ُح��زُن
وُرق��ادي ِب��راَح��ت��ي ُح��بِّ��ي ي��ذَه��ُب ك��ي��َف ق��ْل

∗∗∗
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فاوست

ال��ن��ه��اْر نُ��وُر يَ��ف��ي��ُض ال��وج��وْد ك��لُّ ي��م��وُت
اإلن��ِت��ظ��اْر ل��وع��ِة ف��ي م��رٍّا ال��ع��ي��ُش ويُ��ص��ِب��ُح

∗∗∗
ت��ذَه��ْب ل��ي��َس وَح��يْ��رت��ي ص��ب��ًرا ت��ك��دََّر َص��ْف��وي
ال��م��ع��ذَّْب ق��ل��ب��ي يَ��ُش��قُّ ب��ِذْه��ن��ي ال��ُف��ص��اُم ه��ذا

∗∗∗
ف��ؤادي يُ��ْدم��ي وال��ج��رُح ق��ل��ب��ي يُ��ث��ق��ُل ال��ح��زُن
وُرق��ادي ب��راح��ت��ي ُح��بِّ��ي يَ��ذه��ُب ك��ي��ف ق��ْل

∗∗∗
َم��ْق��ِدَم��ْه أرى ح��ت��ى ُش��بَّ��اك��ي ِم��ن ن��َظ��رُت
َم��بْ��ِس��ُم��ْه اخ��تَ��ف��ى أي��ن ِألس��أَْل َح��يْ��رى خ��َرج��ُت

∗∗∗
ق��اَم��ِت��ِه ف��ي وال��ع��زُّ ُخ��ط��وتِ��ِه ف��ي ال��زَّْه��ُو
ن��ظ��رتِ��ِه ف��ي ��ح��ُر وال��سِّ بَ��س��م��ِت��ِه ف��ي وال��ع��ش��ُق

∗∗∗
ال��رَّْق��راِق ك��ال��ج��دوِل ان��س��ي��اٍب ف��ي وص��وتُ��ُه
ك��ال��ِع��ن��اِق أو ك��ال��ض��مِّ ��ي ب��ك��فِّ ي��َدي��ه يُ��ْل��ق��ي

∗∗∗
ف��ؤادي يُ��ْدم��ي وال��ج��رُح ق��ل��ب��ي يُ��ث��ق��ُل ال��ح��زُن
وُرق��ادي ب��راح��ت��ي ُح��بِّ��ي ي��ذه��ُب ك��ي��ف ق��ْل

∗∗∗
واش��ت��ه��اءِ ب��رغ��ب��ٍة ِج��س��م��ي تُ��ل��ِه��ُب ال��ن��اُر
وان��ت��ه��اءِ َم��ًدى ب��ال ح��بِّ��ي أع��ان��ُق م��ت��ى

∗∗∗
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فاوست األول: الجزء

اإلم��اءِ ش��وِق ب��ك��لِّ ح��بِّ��ي أُق��بِّ��ُل م��ت��ى
ال��ف��ن��اءِ ك��لَّ ال��ح��بِّ ف��ي ف��أْف��نَ��ى ع��ل��يَّ يُ��ْغ��ش��ى

(تخرج.)

(إظالم)

الرابع املشهد

(وحده): فاوست

أحضاِنها؟ يف الذَّوَب تُوازي أفراٌح الجنَِّة لدى هل
النَّضريْ الحبِّ من الدِّفءَ أجَرُع منها بالقرِب وأنا

أنا؟ ماذا بؤُسها! قلبي راَع
الغايَة! يعرُف ال هارٍب رشيٍد بعُض إنني

يَستقر! ال فاسٌق
صخَرة فوَق تَهاوى املاءِ من شالٍل مثُل

ِللَقراْر يتهاوى لصخوٍر صخوٍر من
َقراْر ال لقاٍع بل

محموْم! طامٍع انطالٍق يف
ُكوُخها ِلَعيني الَح فإذا

ربَُّه يُناجي مأمونًا فِح السَّ عنَد القابُع ذلك
الرباءَة ظلِّ يف الُخْرضِ امَلراعي يف

حطََّمتْه بل ُقوَّتي جَرَفتْه
ضحيَّة! بعُض إنها معي؟ أُْفنيها كيف
ويَزأَْر بل يُنادي بجنبَيَّ القلُب لكِن

بيدي! خذْ إبليس فيا الصِرب عىل أقوى أعْد لم
إبليس.) (يدخل

َمداها أدري ال الخشيُة هذه
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فاوست

انتظاري؟ يف تُراها أقداٍر أي
الَفتاة! وأقداَر أْقداري القوُة تلكم ْر فْلتُدمِّ

إبليس:

لها! قْم جديٍد من تَْغيل أنَت
قلبَها! واِيس ثمَّ إليها اآلَن اذَهِب

الرُّؤيَة عىل يَْقوى ال املأفوُن عقلُك
النُّشور يوُم يَِحْن لم

ور الرسُّ إحراِز يوُم الِكفاح؛ يوُم إنه إليها قْم
منَّا، أصبحَت فُقْم؛ الشياطنِي أرواُح فيك

َقبييل! ِمن
الناس! َوْسَط الشيطاِن عىل اليأُس ُحرَِّم

بُمبِْلْس، إبليُس ليس
النَّاس! من لليأِس يَْدعوه ما رغم

(يخرجان.)

(إظالم)

الخامس املشهد

(وحدها): جريتشن
الخاطئاْت سقوِط من َغِضبْنا كْم

البائساْت! نُديُن وتَساَرْعنا
الكلماْت انتقاءِ يف عقيل أجَهدُت تُرى كم

الذعاْت! حاِنقاٍت شاتماٍت
سواْد غريُ به ما َسواًدا يل تبدو الزلَُّة كانت

امِلداْد مثَل حالًكا لونًا أنشُد وأنا
لهنَّ وأُناجيه ربي أستغفُر كنُت
! ِمثَلُهنَّ الخطايا جاءتْني ثم
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فاوست األول: الجزء

ِسوى أُخِطئْ لم ربِّ يا إنني
األصيَلة الحبِّ َدْفقِة يف

الفضيَلة! بأثواِب يَْزهو ما ذاك رشٍّ أيُّ
(تخرج.)

(إظالم)

السادس املشهد

إبليس:

الظالْم شياطنُي فانبثَّْت األحداِق عىل الليُل هبََط
الُوشاة تَناَقَلها أحاديٌث الَوْسنَى البلدِة يف ْت وَرسَ

بأُخِته َحلَّ ملا مهموٌم الحمقاءِ وأخو
ويُْزِبْد يُْرغي فأتى
لِعْرِضه الثأَر يَنُشُد

ِلَحتِفه. يَسعى … واهًما
فائًرا.) ثائًرا مارجريت أخو وهو فالنتني، الجنديُّ (يدخل

اللَّعني؟ فاِوْسُت أين فالنتني:
إبليس:

يَراني! كان ليتَه
َله وسَوسوا الَقبيْل، أفراِد بعُض
عليه فانقضَّ فاِوْسُت أتى إْن

امُلبني! بالنِرص فزُت

أنَت؟ فاِوْسُت يا أيَن فالنتني:

الداخل.) يف أصواٌت (تُسمع

يكون! ما فْألُراقْب صوتًا أسمُع إنني إبليس:
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فاوست

حتُْفك! جاءَ الحقريُ، الفأُر أيها فالنتني:
األْكَرْم! بالزائِر مرحبًا (داخًال): فاوست

فَعْلت! ا عمَّ أِجْب ِقْف فالنتني:
لها! معنى ال الثورُة هذه فاوست:

فالنتني:
ثُِلْم َرشيف

بَدْم! أغِسلُه وَلسوف

فهاء السُّ الجاهلنَي كالُم ذا فاوست:
الرشفاء العاقلنَي كالُم بل فالنتني:

إذَن؟ تريُد ماذا فاوست:
فالنتني:

أُرستي ُسمعَة لطَّخَت
الرََّغاْم يف أنفي وجَعلَت

االنتقاْم. أريُد وأنا

فاوست:
أَْحَكْم تكوُن سوف املأموِل الغِد يف

تَْعلْم! ثم ستَسمُع وغًدا
خافٍق أنبَل الُحبَّ قصْدُت إني

ِعلًما أزداَد كي الكوِن يف
الحياة! نَبْع من العلِم اغرتاُف إال َمْقصدي ما

أختي؟ نبِع ِمن فالنتني:
الكون! أمِّ املرأِة َهوى ِمن فاوست:

فالنتني:
ِسفاًحا! منك َحَمَلْت قد إنها

َحراًما! ِطفًال أنجبَت
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فاوست األول: الجزء

فاوست:
َغراًما األرُض تُنِبُت
نَباتًا! يَْغدو والهوى

فالنتني:
امي؟! الدَّ بإثِمك تُِقرُّ عجبًا

ُحسامي! حدِّ من الرضبَة هذه ُخذْ

واستَِمْع! ْل تمهَّ … مهًال (يرتاجع): فاوست

عنه.) للدفاع إبليُس فينهض فاوست عىل بسيفه (يهجم

بجانِبْك. إنني شيئًا؛ تخَش ال إبليس:
ِقتاَلُه. أريُد ال أنا فاوست:
عَليْك. َفْرٌض وِقتالُُه إبليس:

رضبة.) كلِّ من فاوست إبليُس فيَْحمي (يتبارزان

فالنتني:
قبُل! من فارٌس مني يَنُْج لم

َشك! ال ك َصفِّ يف الشيطاُن إنه قْل

َكفى! قلُت فاوست:

ينهض.) ثم فيسقط وإبليس فاوست (يطعنه

َطبيْب! أفناني كيف أُصدُق ال أنا قتلتَني! فالنتني:

ويخرج.) نفسه عىل (يتحامل

قتَْلتَه! قد فاوست:
َصفيْق! ِغرٌّ مًعا؛ قتَْلناه بل إبليس:

ُمضاَعْف! ذنٌب فاوست:
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فاوست

إبليس:
جَسْد ِمن روًحا نَزعَت أنَت اآلَن

املعنى لتعرَف الوجوَد أنكرَت اآلن
الحقيقة! نحَو ُخطوٍة ُل أوَّ اإلنكاُر إنَّما قْل

جاحًدا! ِمثَلك أصبحُت فاوست:
عامًلا. بل إبليس:

ِجريتِْشن. ُخنُت إنني فاوست:
إبليس:

الُعهوْد يُنكُر َمن
موْد. الصُّ سيعرُف

فاوست:
ُجحوْد! لكنَّه

عميْق! ُجْرٍف يف اليوَم أغوُص إني

الخلوْد. شطِّ إىل الطامي موَجُه تُصارُع بل ال إبليس:
الجحيْم؟ يف فاوست:
الوجود! يف إبليس:

فاوست:
أذنَبْت! لقد َدْعني إذن! َدْعني

طاهَرة نفًسا وقتلُت
عامَرة! باألماِن روًحا أزهقُت

فاوست.) (يخرج

إبليس(وحده):

خطريْ! إنذاٌر ذاك توبٍة، لحظُة هذه
ربَّها تُناجي فأْلَفاها للبنِت أرسَع ربما
وعَدْه! َق حقَّ ربما عهَده، يذكُر ربما
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فاوست األول: الجزء

! سأخَرسْ الكربى! ُة الطامَّ
املوِقْف! أتدارَك أن بدَّ ال

ل) ويتأمَّ (يُفكر
األحَمق ذاَك يدري ال لكْن أعلم، أنا
غرًقا! الطفَل ذاك قتَلْت جريتشن أن

عَليها باإلعداِم حَكموا
السجن! يف وَرَمْوها

ُجنَّت! جريتشن! عقُل وتشتََّت
وحيًدا، جِن للسِّ يذهُب أتُرَكه لن

يَْلقاها حتى سأُساعُده
يُنِقذَها، أن حاوَل إْن وسأَمنُعه

أيًضا يَعرَف أن له بدَّ ال
األُم! قتِل يف ِضْلًعا له أنَّ

إليها يُعطيه َرشابًا إليه دَسسُت كنُت إذ
البَْلهاء! القاسيُة األمُّ تلَك ترشبَُه حتى

عليها! السمُّ ذاَك فَقىض
ُسدَّْت! مخارَجه أنَّ يعرَف أن له بدَّ ال

ونَكْث وأنكَر َقتَل قد
ألبَث! لن َحليفي، والنُرص

(يخرج.)

(إظالم)

السابع املشهد

مفاتيح.) حلقة يحمل فاوست السجن، يف الزنزانة (خارج

فاوست:
الرَّعَشة! عاَدِت

أوصايل! يف الرِّْعدُة عادِت
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فاوست

أتاني ما لكْن اليوَم فاَت األعوام من كم
لإلنسان! الحزِن هذا مثُل

البُؤساء ببُؤِس قلبي اكتوى ما
ِجداِر خلَف بارٍد ُجبٍّ َقعِر يف إنها
الَفوَّاِر قلِبها يف الهوى َوْهُم ذنبُها

جريتشن؟ وجَه أرى أن أخىش كيف
إنقاذَها! أستَِطْع لم إذا حتٌم موتُها

تُغني.) جريتشن صوت فيسمع الباب ويفتح القفل يف املفتاح (يُدير

القتيل): طفلها بصوِت (تُغني جريتشن
غَرًقا قتََلتْني من

العاهَرة! الفتاُة ي أمِّ
فِمْه يف َلْحمي الَك من
ظاهَرة! بناٍب أبي،

الصغريَة شقيقتي جاءَْت وعندها
امُلبَْعثََرة ِعظامَي َعْت فجمَّ

َزْمهريْر ُجحٍر قاِع يف
يطريْ طائًرا استََحْلُت ثم
أطريْ. بل حلَّقُت أنا وها
ويدخل.) الباب (يفتح

فاوست:
عاشُقها أنِّي تَعرُف ال

أُخلُِّصها! سوف أنِّي تعرُف ال

املريْر! املشهِد وقُت وحاَن أقبَلوا قد أقبَلُوا قد خوًفا): وجهها (تُخفي جريتشن
خفيض): (بصوٍت فاوست

خي تَْرصُ ال خي تَْرصُ ال
أُخلَِّصْك! كي أتيُت لقد
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فاوست األول: الجزء

جريتشن:
البَرشْ بَني من كنَت إن
ترحَمني! أن أرجوَك

الُحرَّاْس! تُوقظي ِلَكيال همًسا تَكلَِّمي فاوست:

أقفالها.) لفتح سالسلها فاوست (يتناول

(راكعة): جريتشن
لَطة؟ السُّ تلَك أعطاَك َمن الجالُد أيُّها يا

الَهزيْع؟ هذا يف القتَل تستطيُع إنك قال من
وتَميض غًدا تموُت َمن فارَحْم أرجوَك

إذن موعُدنا الصبُح
قريْب! موعٌد والصبُح

واقفًة.) (تنهض
باب الشَّ ِخ َرشْ يف زلُت ما

َمْطَلِعْه يف إنني بل
وَمريْر قاٍس باإلعداِم والحكُم

الذي بمحبوبي جاءَْت َمالَحٍة ذاَت كنُت قد
لألبَْد! وضاَع وىلَّ

الَفضاءْ! يف الزهوَر بَْعثَروا ُعْريس، إكليَل ومزَّقوا
وأَْشِفْق! بي ْق ترفَّ القايس، إساَرك ُفكَّ أرجوَك

جنيت؟ قد ذنٍب أيُّ شبابي! ارحْم
عبثًا! يل تََوسُّ ضاَع كيَف ألحيا؛ دعني

أشَهُدُه! الذي الوجَه أعرُف ال

ذلك! من أكثَر َل أتحمَّ أن أقِدُر ال فاوست:
جريتشن:

للموت! جاهزٌة أنا اآلَن! يديَْك ِمْلُك أنا
ِطفيل أُرِضُع َدعني أرجوَك، لكن
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فاوست

رحييل، قبَل
بالليل! أَُهْدِهُده كنُت

فؤادي ينفطَر حتى منِّي؛ أَخذوه لكْن
فيه! واتََّهموني الطفُل، ُقتل قالوا
الحال! إليه صاَر ما أغرَب ما

أرشاْر! هم أرشاٌر

قَدَميها): عىل بنفِسه (يُْلقي فاوست
جريتشن! يا الحبيُب إنني بل

ونادْم! تائٌب لديِك وراكٌع
أُخلَِّصْك! كي وجئُت

امُلفِزْع! املكاِن من بنا هيا

جواره): إىل (تركع جريتشن
ِقدِّيسينا من الرحمَة ولنَْرُج فلنرَكْع

الباْب تحت لَّم، السُّ تحَت انظْر
وتَفوْر تَغيل جهنَم إن

النِّقَمة؟ أزيِر صوَت تسمُع أفال

جريتشن! جريتشن (صائًحا): فاوست
(تفيق): جريتشن

حبيبي! صوَت ذا كان
سالسلها.) فتسقط واقفًة (تهبُّ

يحبُسني؟ الذي َمن ينادي! سمعتُه
يَديه! بني سأرتمي حرَّة! أصبحُت
جريتشن! نادى واقًفا، كان قد

الجحيم عىل عال لقد صوتَه! عَرفُت
البذيئَة! والشياطنِي والعويِل اِخ الرصُّ عىل

والحبيب! املحبِّ ذلك صوَت كان قد
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فاوست األول: الجزء

الحبيب! أنا إني فاوست:
جريتشن:

إذْن! أنَت إنه
جديد! من يل هاِتها

(تُعانقه)
ُهوْه! أنه شكَّ ال ُهَوْه! أنه شكَّ ال

وانتهى! العذاُب َر تبخَّ لقد
َسالسيل! تساقَطْت لقد

الخروج.) باب إىل رفعها (يحاول

معي! هيَّا معي، هيَّا فاوست:
معك! أبقى أن فأحبُّ معي؛ امكْث جريتشن:

(تالطفه.)

هيَّا! نتأخَر أن نملُك ال فاوست:
جريتشن:

التَّقبيل؟! فنوَن نسيَت كيَف عجبًا
بأحضاني! تذوُب كنَت كم

اآلَن! ذراَعيَْك بنَي وأنا
محبوبي! سأُذكُِّر هيَّا،

(تُعانقه)
صامتتان شَفتاَك النربة) (تُغريِّ

بََرَدا! قد والحبُّ
َفرَّقنا؟ تُرى يا َمن

فاوست:
هنا! من نميض سوف تعاَيلْ، هيَّا
أقوْل! أرجوِك اآلَن اتْبَعيني هيَّا

أنَت؟ ا حقٍّ أنَت هل وتُواجهه): إليه (تستدير جريتشن

45



فاوست

ِفتْنتي! يا أنا هذا فاوست:
جريتشن:

… لكْن للحبِّ تُعيُدني وسوف أغاليل حطَّمَت
أنا! َمن تدري لسَت

فاوست:
هيَّا! أرجوِك بنا هيَّا

البَهيْم! الليِل ُحْلكَة يَقهُر يكاُد النَّهاِر ضوءُ

جريتشن:
لها! السمَّ دَسْسُت كنُت قد ي. أمِّ ماتْت

والدِته عند َرضيعي أغرقُت
إلينا، الكوِن ربِّ هديَة كان

أيًضا! لَك
أنت؟ َمن إذن أنَت هل

الليل! أحالِم من ُحلًما املشهُد أَوليَس
ْم! بالدَّ ملطخًة يُدَك هذي

الرَّْطبَة! الَقطراِت تلَك عنها امَسْح
تفعْل؟ ماذا ربِّي يا آٍه

أرجوك، إذن السيَف ذاك اغِمْد
أقول! اغِمْده

فاوست:
اآلن! حدَث ما انَيسْ
قتًال! يَقتُلُني ذلك

جريتشن:
أنْت! تعيَش أن بدَّ ال ال!

ُقبوري كلِّ عن لك سأحكي واآلَن
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فاوست األول: الجزء

الغد! يف عليك، الدفِن تنظيِم وُمهمُة
تأجيًال! أو تسويًفا، أقبُل ال

املدَفْن! ستختاُر أنَت
شك بال للوالدِة قٍرب أفضُل

بعَدْه! وأنا فاِلنِْتنْي، األُخ ويليها
واألُم! األِخ من بالقرِب لكْن
األيَمْن ثَْديي فعىل طفيل ا أمَّ

قربي! يف آخُر شخٌص يرقَد لن
النربة) (تُغريِّ

األياْم من يوٍم يف كنُت قد
أحضاِنْك إىل آوي رقٍة يف

غراْم وَفْجَر ُكربى فرحٍة َمنابَع كانَت
أنني يبدو واآلَن
ِعناَقْك أستطيُع ال

ِعناقي! تُريُد ال أنَك وإخاُل
وحنانَك! يَزْل لم عطَفَك لكنَّ

نَخُرْج! هيَّا نَميض، فتعاَيلْ كذلَك كنُت إن فاوست:
أين؟ إىل معَك أخرُج جريتشن:

للحريَّة! فاوست:
األبدي! قربي هو ِسْجني بل جريتشن:

مفتوٌح. أماَمِك الباُب فاوست:
جريتشن:

منه؛ ميئوٌس فراري لكنَّ
مكاْن كلِّ يف تُراقبُني الناِس فعيوُن

ألَْحيا الُكلَّ وسأستَْجِدي
َضمريي َوْخِز ِمن ألٍم يف
َطة! الرشُّ أيدي عىل ألعوَد
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فاوست

عنِك! أبًدا أتخىلَّ لن فاوست:
جريتشن:

ِطفَلْك أنِقذْ أرسْع! أِرسْع
التَّل فوَق واصَعْد الشاطِئ بحذاءِ ِرسْ
اآلَخْر الطرِف يف الغابِة إىل الجِرس عربَ
الِربَْكة! يف سرتاُه ور، السُّ عنَد وهنالك
يسبَْح! أن يُحاوُل سرتاُه إذن! أنقذْه

أقول! أنقذْه

فاوست:
خطوة إال هي ما كفى! أرجوِك

النَّاجني! من ونكوُن

جريتشن:
التَّل! هذا من اآلَخِر للجنِب اذهْب

خَرة، الصَّ فوَق تَقبُع ي أُمِّ
شديد! والربُد

باألحزان ُمثقلًة رأًسا هزَّْت ي أمِّ
ابنتَها تستدعي ال هي

املكلوَمة! الَحْزنى بالرأِس تُومئ أو
اليَقَظة! عىل اآلَن تَْقوى ما حتى َرَدًحا نامْت

أبًدا؛ تصحَو لن
النَّوم! برشاِب غاَفْلناها

واحد َفْرٌش معي يجمَعك حتى نامْت
َفْرِشْك! عىل اللحظاِت تلَك أجمَل ما

فاوست:
إقناِعْك عىل أقوى لن كنُت إن

أحِملُك! فسوَف
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فاوست األول: الجزء

جريتشن:
كال! كال أنِزْلني! تَحِملُني؟ ِلَم تلَمْسني! ال

أخُرْج! أن أحٌد يُرِغَمني لن
عيلَّ، قبضتَك تُْحِكْم ال

ذراِعْك! إلساِر دوًما استعداٍد عىل كنُت قد

فاوست:
حياتي يا الَح قد الفجُر
ماءِ السَّ يف ينساُب والنوُر

جريتشن:
أَرشْق قد يل يوٍم آِخُر
اليوْم! ِزفايف أظنُّ كنُت

بأحضاني الليَل قَضيَت اآلَن
الرس! تُْفِش ال
اإليقاع) (تُغريِّ

ُعريس إكليَل مزَّقوا
َهباءْ كاَن ما كاَن

َرْميس قاِع يف نلتقي
ِغناءْ! أو رقٍص دوَن

اإليقاع) (تُغريِّ
الُجمهور صوَت أسَمُع ال

تُوايف الناَس لكنَّ
ا حقٍّ تُحَىص ال أعداٌد

وامليداْن امتألْت الطُّرقاُت
طويًال! األجراُس وتَُدقُّ
األلحاْن! تلَك من آٍه

اإليقاع) (تُغري
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فاوست

َوثاقي َشدُّوا إنهم
ُهنَيَْهة! إعداِمي قبَل أجَلسوني

اإليقاع) (تُغري
الهواءْ يف السيِف نَْصُل الَح إْن
الفضاءْ يف يدوُر مثلما داَر أو

كلَّها الرقاَب سيَرضُب
قربي! عند الوجوُد ويَصُمُت

فاوست:
ربي! يا الغايلَ الثمَن هذا أدفُع ِلَم

ُحبِّي؟ يَمَحُقني وملاذا
إبليس.) (يدخل

الباب): إبليس(من
ِضْعْت! ْر تتأخَّ إن هيَّا، هيَّا

سرتَحْل الليِل فخيوُل عة؛ الرسُّ من بدَّ ال
َمْحًقا! سيَمَحُقني الصبِح وضياءُ

جريتشن:
هنا األرِض تحِت من القادُم الصوُت هذا ما

يطلبُني؟!

تعيشني! سوَف بل فاوست:
جريتشن:

األعىل! املأل من الُحكم َسماَع أنتظُر إني ربِّي!
سأرَحْل، تأِت لم إن فاوست) (إىل

َمصريَكما! لألقداِر وسأترُك

تعيشني! سوَف فاوست:
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فاوست األول: الجزء

جريتشن:
ُغفرانَْك ُق الخالَّ أيُّها
فاصَفْح! أذنبُت إنني

الذنوْب فلتَْمُح التوبِة قاِبَل
َعبيِدْك! خرِي ِمن أصبحُت إنني

األعىل، املألُ أيُّهذا
اسَمعوني!

استَعذْت! إنِّي وبكم ضعفي، فوَق َجناٍح كلَّ انرشوا
أخاُفك! اآلن إنني

عليها! ُقيض إبليس:
لها! هللاُ غفَر بل املرسح): أعىل صوت(من

فاوست:
كلِّه! الكوِن شقاءَ يا

امِلَحْن! ِتلَك وال العيَش أطلِب لم ليتني
قاءْ الشَّ تَْدري ال إبليُس يا أنت

الرِّهاْن، َخِرسَت قد
فاحرتْق!

ورعد.) برٍق يف إبليس (يخرج
البَرشْ قلِب يف ِهللا ِعلَم إنَّ
والَجواِنْح! الضمرِي يف

ُروحي! هللاُ ى تََلقَّ قد الوداْع! قبَل ني ُضمَّ جريتشن:

يديه.) بني (تموت

فاوست:
القدير ِهللا إىل أَْجثو إنَّني

عفَوْه! طالبًا
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فاوست

خاطئٌ بأني اآلَن أعرُف
معرَفة! أْسَمى تلَك

للحَظة القلِب عن ربِّي يَِغْب لم
أتوْب أْن َفَهداني

توبة، خريَ
ْع أَتََرضَّ فإليه

أرجْع! سوَف وإليه

الختام) (ِستار
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للمرتجم قصائُد الثاين: اجلزء

املستشفى1 يف ليلة (1)

وَم��وِع��َدا ِح��م��اُه ف��ي َرج��اءً وأُْح��ي��ي ال��َغ��َدا أن��ت��ظ��ُر ال��ل��ي��ِل ب��ب��اِب وَق��ف��ُت
وأَْص��َف��دا ال��م��ع��ص��َم��يْ��ِن َغ��لَّ ال��ه��مِّ م��ن آس��ٍر ق��ي��ِد ف��ي ال��ل��ي��َل ق��ض��ي��ُت وك��ن��ُت
وق��يَّ��َدا ال��ل��س��اِن ف��ي َوث��اًق��ا ف��ش��دَّ ف��ج��أًة ال��ص��م��ُت زاَره ش��ب��ابً��ا وأب��ك��ي
��َدا ُم��َس��هَّ أو آِرًق��ا إال ال��نَّ��وَم أرى األَس��ى م��ن أك��اُد ال ح��ب��ي��ًس��ا وأُم��س��ي
َس��ْرم��َدا ال��ج��وان��ِح ف��ي ِت��ي��ٍه وَم��ْه��َم��َه َم��ف��اِوًزا ال��ط��وي��ِل ال��ل��ي��ِل ف��ي وأج��ت��اُز
ُس��َدى َم��ْش��رٍق ف��ي ال��ن��وِر ط��ي��َف وأرق��ُب َم��ْط��ل��ًع��ا ال��ص��ب��ِح م��ن أرج��و ذا أن��ا وه��ا
خ��ام��َدا ان��ه��دَّ ب��ع��َدم��ا ح��ي��اًة ��ي يُ��رجِّ آِم��ٍل َق��بْ��س��ِة إح��ي��اءَ ب��ه ل��ع��لَّ

∗∗∗
َم��ق��ِص��َدا ال��ي��وَم تُ��ب��ِل��ُغ ال ب��ق��اف��ي��ٍة خ��اف��ٌق وال��ق��ل��ُب ��بَّ��اِك ال��شُّ م��ن رنَ��وُت
ي��تَ��ج��لَّ��َدا أن ال��ِغ��رِّ ب��ق��ل��ِب تُ��ِه��ي��ُب َح��ِف��ظ��تُ��ه��ا ي��وًم��ا ك��ن��ُت ِش��ع��ٍر وأْم��َش��اِج
دا ي��تَ��ب��دَّ أن ال��ل��ي��ِل ِل��َغ��ْوِل وآَن ُم��ق��ِب��ٌل ش��كَّ ال ال��ص��ب��َح أنَّ تُ��ؤكِّ��ُد
تَ��ج��رَّدا ق��د ش��اح��ٍب ن��وٍر خ��ي��ِط ِس��وى ب��ارًق��ا أْل��َق ل��م ��رِق ال��شَّ ف��ي ول��ك��نَّ��ن��ي
تَ��ش��رَّدا ق��د ع��اص��ٍف ب��ِري��ٍح تَ��ُخ��بُّ َغ��م��ام��ٌة ال��بَ��ع��ي��ِد األُْف��ِق ع��ل��ى والَح��ْت
وج��اِه��َدا يُ��ِط��لَّ أن َق��ْس��ًرا يُ��ح��اوُل ِت��الِل��ِه ف��وَق ال��ص��ب��ِح ض��وءَ وتَ��ح��ُج��ُب

اللعني. املرض من أنَقذَتني التي الجراحة أعقاب يف ١٩٩٣ عام باريس يف كتبت 1



فاوست

تَ��م��رَّدا نَ��ْس��ٍم ب��دوَّام��اِت يَ��ُدْرَن ح��وَل��ه��ا ان��ث��ْل��َن ق��د ب��َس��ح��اب��اٍت وإذْ
َع��ْرب��َدا ال��ج��اِن م��ن ��ا َم��سٍّ ب��ه��ا ك��أنَّ ��م��ا ال��سَّ إل��ى ال��ط��ي��وَر يَ��ح��ِم��ْل��َن يُ��َع��رِب��ْدَن
وأب��ع��َدا ال��ط��ي��وِر ب��ي��َن م��ا ف��ق��رََّب ص��اخ��بً��ا يَ��خ��ِب��ُط ال��ش��ي��ط��اُن ب��ه��ا وط��اَر
ال��م��ف��رََّدا ال��رَّب��اَب ال��رَّْك��ِب ف��ي ��َع وج��مَّ م��وق��ٍع ك��لِّ م��ن ال��ُم��ْزِن ق��ط��ي��َع وس��اَق
أس��َوَدا أغ��ب��َر ال��ُم��ْزِن أدي��ِم ق��ن��اَع ارت��دى أِن ال��م��ِط��لُّ ال��ن��وُر َف��ِت��ئ ف��م��ا
وأرَع��دا ال��َف��ض��اءِ أق��ط��اَر اج��ت��اَح أِن ��َم��ا ال��سَّ ف��ي ال��ُم��دِم��دُم ال��ص��وُت ف��ت��ئ وم��ا
وأزبَ��َدا ف��أْرَغ��ى ال��دن��ي��ا َس��ِئ��َم ك��َم��ن َص��ْف��َوه��ا زل��زَل ك��اإلع��ص��اِر ال��رَّع��ُد ه��و
ُم��وَق��َدا ��َم��واِت ال��سَّ ف��ي ِض��راٍم َش��راَر لُ��م��وُع��ُه ال��ف��ض��اءِ ج��وِف ف��ي وأب��رَق
��َدا ُم��م��هَّ َس��ه��ًال ال��ك��وِن ف��ي وج��َدْت ك��َم��ن واِب��ًال ��رُّ ال��صِّ ه��ي ب��أم��ط��اٍر وج��اءَ
ال��رَّدى نُ��ذُِر ِم��ن األُْف��ق ُم��ْدَل��ِه��مِّ ع��ل��ى ه��اط��ٌل وال��م��اءُ ال��رِّي��ِح ُص��راَخ ك��أنَّ
ه��اِم��َدا األُْف��ق ف��ي ال��ن��وُر وض��اَع ظ��الًم��ا ان��ب��الِج��ه ب��ع��َد ال��ف��ج��ُر اس��ت��ح��اَل ف��ك��ي��ف
َم��ولِ��َدا ال��ي��وَم يَ��ش��َه��ِد ل��م بَ��ل��ى ول��ي��ٌد أرى ك��م��ا وْه��َو ��ب��ُح ال��صُّ اْك��َف��ه��رَّ وك��ي��ف
يَ��َدا َص��َدَق��ا إْن ال��ده��ُر إل��ي��ه ي��م��دُّ يَ��َك��ْد ول��م يَ��ش��ي��ُب ط��ف��ٌل ب��ه ك��أن��ي
بَ��دا م��ا ف��أن��ك��رُت ن��ف��س��ي إل��ى وع��دُت ن��اِظ��ِري س��اءَ وق��د ي��ب��دو ل��م��ا َع��ِج��ب��ت
ال��َم��دى؟ يَ��ُط��ِل وإْن يُ��واف��ي��ن��ا ب��ُص��ب��ٍح ت��ن��بَّ��أَْت إذْ أش��ع��اُرن��ا ك��ذَبَ��ْت ف��ه��ل

∗∗∗
ص��اِم��َدا ك��ال��ح��ق��ي��ق��ِة ِش��ع��ًرا وك��ذَّبْ��ُت ن��اظ��ري ص��دَّْق��ُت ك��ي��ف ل��ن��ف��س��ي ع��ج��ب��ُت
تَ��ج��دَّدا ك��ال��ح��ي��اِة َع��ن��ي��ًدا ب��ري��ًق��ا أَرى ل��ك��ي ب��ق��ل��ِب��ي ك��ه��ٍف إل��ى وع��دُت
ب��ارَدا ال��ن��ْف��ِس ف��ي ك��ان م��ا ب��ه وي��ح��ي��ا ب��َوْق��دٍة يَ��ْزه��و ال��ش��م��ِس ك��ِدْفءِ ودف��ئً��ا
وأكَّ��دا ع��زٍم ك��لَّ ف��ي��ه��ا وأل��ه��َب َج��ْم��َره��ا ��ع��ُر ال��شِّ أش��ع��َل ن��اٌر ال��ك��ه��ِف ف��ف��ي
َع��ْس��َج��َدا ف��اخ��ت��اَل ال��ُح��س��ُن ف��ي��ه وأورَق نَ��ْوَرُه ��ع��ُر ال��شِّ ف��تَّ��ح زه��ٌر ال��ق��ل��ِب وف��ي
��دى ال��صَّ ع��ل��ى ي��ع��ي��ُش ق��د ف��ؤاًدا ت��ُه��زُّ ان��ث��نَ��ْت أص��داؤه��ا ال��ُغ��رُّ ال��ق��واف��ي وت��ل��َك
ُم��ع��اِن��َدا ال��زم��اِن م��رِّ ع��ل��ى ب��ع��زٍم ت��س��لَّ��َح��ْت ن��ف��ًس��ا ب��اآلم��اِل وتَ��ع��ُم��ُر
ُم��ك��اِب��َدا ل��ل��زم��اِن ق��ه��ري وأُع��ِل��ُن ال��ُق��َوى أس��ت��ل��ِه��ُم ال��ش��ع��ِر ن��َف��ح��اِت وم��ن
ُم��ن��ِش��َدا ال��ي��وَم أص��ب��َح ص��وت��ي ه��و وه��ا أه��ِل��ه��ا ب��ع��ِد ِم��ن األش��ع��اُر ع��اش��ِت ل��ق��د
تَ��ردَّدا َح��ش��اه ف��ي ِص��دًق��ا ُد يُ��ردِّ ك��أنَّ��ه ال��ُق��دام��ى ق��اَل م��ا ُد يُ��ردِّ
ُم��ربَّ��َدا َغ��ي��ًم��ا ال��ي��وِم ص��ب��اِح ض��ي��اءُ اك��ت��س��ى م��ا ب��ع��ِد ِم��ن واإلش��راُق ال��ص��ح��ُو ه��و
وأخ��َل��َدا ُروٍح ك��لَّ أح��ي��ا ��ع��ُر ال��شِّ ه��و َم��َش��اِب��ٌه م��ن��ه ال��ب��ْع��ِث ف��ي أو ال��ب��ع��ُث ه��و
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للمرتجم قصائُد الثاني: الجزء

السحر نداء (2)

نفيس فيها أصالُح ِكدُت أياًما عيني عن غابَْت
بالنِّسياْن وأُمنِّيها

حويل ِمن الدنيا بأموِر فيها عقيل أشَغُل
اإلنساْن قلَب يُلهي ما دوَّامِة يف

بَنَاْن! كلُّ منُه يَسخُر ما أو
أذاْن تَرانيم مثل الخافت َحِر السَّ نداءَ لكنَّ

تناْم؟ كيَف صباٍح كلِّ يف بي يهتُف
األلحاْن من الكوَن يُحيي ما واسمْع ُقْم

الكَرواْن بتسبيِح تختلُط قد
َعنَاْن! كلِّ حتى تسمو أو

الِوجداْن نبُض بقلِبَك يَْخُب لم انهْض!
ما تُنِكْر ال تجري دماءٌ لديَك داَم ما
الرَّنَّاْن النََّغم ِمن الفجُر إليه يدعوَك

بشيطاْن الشعُر فليَس بالشعِر ينطُق قد
باألفناْن نََسٍم من يَْلهو فيما يتجىلَّ قد أو
انتَعَشْت إذا الروِح نسيُم الفجِر فنسيُم

فتَّاْن! ُحسٍن ِل بتأمُّ
مكاْن بكلِّ الُحسَن ذاَك انُشْد

ِقَطاٍف أمِل عىل األياِم من بقَي ما ِعْش
البُستاْن أشجاِر من

امتزَجْت إذا الروِح َصْفَو وانُشْد
بلِساْن يَنِطُق ال أنقى بَصفاءٍ صدٍق لحظِة يف

الحقِّ قريُن الصمَت أنَّ ساعتَها وستعرُف
بياْن كلِّ من وأبلُغ

فَغَدا عينَِك عن غابْت قد كانت وإذا
ُموِحَشٌة كهوٌف مِت للصَّ
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فاوست

الجاْن فيها ويَمَرُح النفِس أعماِق يف
امُلْزداْن الزاهي الكوَن أن نذيٌر الصمِت فبأعماِق

الصمْت، يَجِرَفه أن يلبُث ال
فاْن! هو فإذا

ِمن الحاِرض يف ذابا قد يأتي وما فاَت ما وإذا
كاْن! ما عودَة أنكَر وإن الروِح صفِو
فأنِصْت الحقِّ حِر السِّ نداءُ الصمُت

األلحاْن! ِصدَق تسَمْع

خانك كيانك (3)

ح��اِج��بَ��ا ل��ه��ا ال��غ��م��اُم وك��ان ال��َغ��م��اِم ف��ي ل��ن��ا ت��راءْت َع��روٌس
ج��اِن��بَ��ا يَ��ن��ت��ِح��ي أن يُ��ح��اوُل ق��دي��ٍم ِع��ش��ٍق ن��اُر ق��ل��ِب��ه��ا وف��ي
ص��اِح��بَ��ا وج��َدْت أْن ��ر تُ��ب��شِّ ال��ف��ت��اِة ب��ع��ي��ِن ب��رٍق وَل��ْم��ع��ُة
ص��اِخ��بَ��ا ال��لَّ��ظ��ى أزي��ُز وك��ان ب��أط��راِف��ه��ا ال��ل��ه��ي��ُب ويَ��ْس��ري
ط��اِل��بَ��ا ل��ه��ا تَ��ُص��دَّ أن ع��س��ى ب��ال��ثِّ��ي��اِب إخ��ف��اءه تُ��ح��اوُل
غ��ائ��بَ��ا ج��َس��ًدا تَ��رى وك��ي��ف ال��ثِّ��ي��اَب تَ��ع��اُف ال��ص��غ��ي��ِر وع��ي��ُن
َس��اِغ��بَ��ا ب��َش��ًرا ت��ح��ِت��ه وِم��ن ف��ي��ِه ال��َج��ْم��ر ت��رى ال��ل��ب��ي��ِب وع��ي��ُن
راغ��بَ��ا ص��اِح��بَ��ن��ا ويَ��ج��ع��ُل ال��ش��ب��اِب ع��ه��َد يُ��ج��دُِّد ال��م��اءِ ودفءُ
غ��اِل��بَ��ا ل��ه تَ��ب��دَّى وَض��ع��ًف��ا َم��دي��ٍد ُع��م��ٍر ف��ج��وَة ويُ��ن��س��ي��ِه
ص��ائ��بَ��ا: ظ��نَّ��ه م��ا ُد يُ��ج��دِّ َح��ث��ي��ثً��ا وَش��ي��بً��ا ِع��ظ��اٍم وَوْه��َن
س��اِل��بَ��ا غ��َدا ق��د ف��ُم��وِج��بُ��ه ق��ال ال��ش��ع��َر» ل��ه��ا وأَن��ِش��ْد «تَ��ب��اَع��ْد
واج��بَ��ا يَ��ُع��ْد ل��م ب��م��ا ت��ق��وُم ف��ال��ك��ل��م��اُت خ��انَ��ك ِك��ي��انُ��ك

الزمن (4)

ال��ِم��َح��ِن م��ن َج��ذْوٌة َوُق��وُده��ا زَم��ِن ب��ال ل��ح��ظ��ٍة ف��ي أع��ي��ُش
ال��بَ��َدِن َخ��ْف��ق��ِة إح��ي��اءَ تُ��ع��ي��ُد َس��نَ��َح��ْت س��وال��ٍف ِم��ن ح��روُف��ه��ا
ال��وط��ِن ج��نَّ��ُة ال��ُخ��ْض��ُر ع��ي��ونُ��ه��ا ف��ات��ن��ًة ال��خ��ي��اِل ف��ي وتَ��ش��ت��ه��ي
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للمرتجم قصائُد الثاني: الجزء

ال��ف��ت��ِن م��ن نُ��ْه��َزٍة ف��ي ك��ال��ل��ه��ِو ُم��الَع��ب��ٌة ��ب��ا ال��صِّ أن تَ��خ��اُل
َف��نَ��ِن ع��ل��ى ص��ادٍح ك��بُ��ل��ب��ٍل س��اح��رٌة ل��ل��ق��ل��وِب ُغ��نْ��وٌة أو
ال��ع��َل��ِن َخ��ش��ي��َة ال��ُح��بُّ ي��ق��ت��لُ��ه ع��اش��َق��ه��ا ب��أنَّ تَ��ْدري ول��ي��س
ال��وَس��ِن َغ��ف��ل��ِة ف��ي أو َص��ْح��ِوه ف��ي م��اث��ل��ٌة ال��ف��ؤاِد ف��ي ل��ك��نَّ��ه��ا
وَه��ِن ِم��ن ال��ُع��نْ��ُف��واَن تَ��خ��لُ��َق ك��ي َل��ُه ب��ال��ش��ب��اِب تُ��وح��ي تَ��نْ��ث��ن��ي ال
ال��ُق��نَ��ِن س��ام��ِق ن��ح��َو َم��س��اَره ب��ف��ت��ن��ِت��ه��ا يَ��رى اْن يُ��ح��بَّ وق��د
ال��زَم��ِن خ��ارَج يَ��ح��ي��ا ب��أن��ه ك��ذبً��ا ب��ال��رِّض��ى ال��ق��ل��َب يُ��ْق��ِن��ُع أو

علِّالني (5)

ُم��س��ِك��راِت َط��ل��ي��ق��ٍة ب��أم��اٍن آِت ال��ي��وَم ف��إنَّ��ن��ي أن��ِظ��ران��ي
ُس��ب��اِت م��ن ِدف��ئَ��ه ال��ُح��بُّ ي��وق��ُظ ل��ه��ي��ٌب ال��ح��ن��اي��ا ف��ي ال��ع��م��ُر إن��م��ا
ال��خ��اط��راِت ��ِة رقَّ ف��ي ي��ت��ج��لَّ��ى َره��ي��ٍف س��اٍم ال��ن��ف��ِس ف��ي ب��ص��ف��اءٍ
ال��غ��اب��اِت ِح��م��ى ف��ي ��ع��ُر ال��شِّ ش��اَق��ُه ص��غ��ي��ٍر ظ��ب��ٍي َج��م��اِل م��ن ُم��س��ت��ًق��ى
ب��ال��ه��َم��س��اِت ال��ن��ه��اَر يُ��ش��َق��ى ث��م ه��م��ًس��ا ب��ال��ل��ي��ِل ال��ق��ري��َض ويُ��ن��اج��ي
ال��نَّ��بَ��راِت رائ��َع ال��َج��ْرِس س��اح��َر ِش��ع��ًرا ��َق ت��دفَّ ِج��ئ��تُ��ه ع��ن��دم��ا
ُف��راِت ِم��ن َرح��ي��ُق��ه وح��ي��اءٍ ِخ��ف��اًض��ا تَ��ْرن��و نَ��ْج��الءَ ب��ُع��ي��وٍن
س��اِن��ح��ات��ي م��ن ل��ل��َخ��ِب��يءِ ك��اش��ٌف ن��وٌر ف��ؤادَي ف��ي ال��ن��اُر ف��إذا
اآله��اِت ُم��ش��تَّ��َت ُم��ح��اًال ل��ي ي��ت��راءى م��ا أري��ُد ب��ي وإذا
ِل��ذات��ي ذاتً��ا ي��ض��مُّ وِع��ن��اًق��ا َس��ب��ان��ي ق��د َم��ن اح��ت��ض��اَن وأودُّ
ال��ق��َس��م��اِت ُد م��ح��دَّ ج��م��اٌل ب��ل خ��ي��اٍل ط��ي��َف رأي��ُت ق��د م��ا ل��ي��س
ال��ب��َس��م��اِت ق��ات��َل ال��طَّ��ْرِف س��اه��َم يَ��ب��دو ال��َخ��ْص��ِر ن��اِح��ُل ال��َق��دِّ أْه��يَ��ُف
ال��ح��ي��اِة ُع��روِق ف��ي ويَ��ن��س��اُب ـ��ُر ال��ِب��ْش��ـ ب��ه يَ��ف��ي��ُض ُم��نْ��ِع��ًم��ا ن��اع��ًم��ا
ال��ك��ل��م��اِت ق��ي��م��َة أو ل��ح��دي��ٍث م��ع��نً��ى يَ��ع��ِرُف ل��ي��س ال��ح��بَّ ي��ك��تُ��ُم
ن��بَ��ض��ات��ي ف��ي ال��ُع��ن��ُف��واِن ِب��َص��دى ِألَزُه��و ل��ل��ك��الِم تُ��ْق��ُت ك��لَّ��م��ا
َف��َل��ت��ات��ي م��ن األل��ف��اِظ واج��ت��ن��اِب وال��تَّ��أبِّ��ي ص��م��ِت��ه غ��ي��َر أج��ْد ل��م
��ت��اِت ل��ل��شَّ َس��َع��ْت ُرْم��تَ��ه��ا إْن ك��ي��ف ال��ق��واف��ي ه��َج��رَت ش��اع��ٌر ي��ا ك��ي��َف
َم��م��ات��ي وِص��نْ��ُو ا ج��دٍّ ل��ي ُم��ه��ِل��ٌك ح��ب��ي��ب��ي َص��ْم��َت ف��إنَّ َع��لِّ��الن��ي
ُرف��ات��ي وب��ع��ِض أح��ُرٍف ِس��وى َم ال��ي��ْو تَ��ْج��ِن��َي ل��ن ��ك��وَن ال��سُّ أَط��ْل��َت إْن
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الغد لون (6)

الَغْد يف أحيا ألنِّي اليأِس لوَن فاِتنَتي يا أعرُف ال أنا
الَغْد لوَن إال أعرُف ال بل

الَخْد عىل الورديِّ الشَفِق لوَن
الوَْعد وهمِس الصحراء صمِت يف حبِة الصُّ لوَن

ْد يتجدَّ غٌد فالوعُد
املوت حتى يَرهُب ال خلوٌد والوعُد

مت الصَّ دنيا من هواتَف أصداءُ نيا الدُّ وضجيُج
تَخِفْت أو تَْعلو قد

تَربُْد أن محاٌل األصداءَ لكنَّ
القلب َخفقاُت وَهنَْت إن حتى

الُحب من نَْلقاه ما وذََوى
ينَضْب ال َمعنٌي الذاِت نبِع ِمن فلدينا

وابتِعدي فاقِرتبي أو ابتِعدي
كالطَّْود أثْبَُت فأنا
الَغْد يف أحيا وألنِّي

وزماٍن مكاٍن بكلِّ الفجِر شَفَق أشهُد
ْد يرتدَّ نوٌر وبُروحي
تتبدَّد الظُّلمَة فأرى

اإلنساْن! وأحالَم الناِس كلَّ غَمَرْت لو حتى

ترانيم (7)

بالسَهْر امُلعنَّى ِسوى الَويضءَ الفجَر يَنُشُد ال
القَمْر. َملَّ الذي ِسوى باِح الصَّ َغبََش وال كال
∗∗∗
َشَدا إذا السماءِ ِأللحاِن األُوىل الَهْدأِة يف

َحْر السَّ تَباشرِي يف الَحنايا َخْفُق
كالرَّبيِع بُصبٍح واعدًة األكماُم تتفتَُّح
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امُلنتِثْر الُجماُن ثَناياُه ويف
وْعٍد َوْمُض أُْفٍق بكلِّ الضياءِ أْهداَب فكأنَّ

َوْر الصُّ بعِض يف الُعمِر بَقايا ِمن
تَجلَّْت ُعليا بَواِرٌق الصباِح أغصاَن وكأنَّ

َخَفْر يف للتَّسامي داعياٍت
يَْحيا ما الناِر بقايا ِمن بالجوانِح هل
املندِثْر؟ امُلستِكنُّ الرَّماُد اضطَرَب إذا

الزماُن تَخطَّاه َرْوٍض يف األزهاَر يُنِبُت أو
الزََّهْر؟ أفاننَي يَْدري يَُعد فلم

∗∗∗
معموٍد مثَل يَصَدُح الفجِر قبَل للكَرواِن فْلتُْصِغ

الِفَكْر َمتاهاُت تُعذِّبه
الدعاءِ من السماءِ أُذُِن يف يُْلقيه ملا واسمْع

بَدْر بما املسرتيِب الربيِع إىل
تباشرٍي ِمن امُلَعنَّى جاء ما أنَّ تَْدري ولسوف

ُمستِمر ُرقاٍد من بَصْحٍو
تاٍج مثل ِج املموَّ الشعِر ذَهبيَُّة به جاءْت

كالقَدْر َسناُه يف وجًها زاَن
بَْهمٌة إال الليِل َسواِد ِمن فيها كان ما

تَستِعر اللَّيايل عنِي يف كالُكْحِل
امُلْلِك َطيَلسان زانَْت التاِج يف ونجوُمه وسكونُه

َسرتْ! ما ِحَماُه يف يَسرتُ
يرقص للنور ها تزفُّ الصباِح أنفاِس وعبريُ

الَرشْر! َفْرط ِمن ضجَّ جمٍر مثل
الذي الُعْمِر نوائَم نني السِّ بأعطاِف هزَّْت

َغَربْ! قد يوٍم أحالُم به رَقَدْت
نَذيًرا أو ُصبٍح بَشريَ الزماِن بأطراِف بَعثَْت
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النُّذُْر! يَخىش به فإذْ بالحياة
ضياءٍ من امُلَهدَِّم ِللَّيل يعوُد تُراه ماذا

العُمْر؟ أقىص يف الفجِر َلْمح مثِل
َلواِمَع ِمن الجميلة أهداِب تحَت ى تَخفَّ ماذا

؟ ُمنكِرسْ لقلٍب ميعاٍد ِمثَل
صادًقا أِخريًا أْوَىف الذي الَفْجَر كانَِت هل
؟ املنتِرشْ ياءَ الضِّ إال ترنيُمها يَُكن لم أم

طفلة إىل (8)
ُم��نْ��ف��رَدا ك��ال��خ��اط��راِت يَ��ط��وُف َش��َرَدا ب��ه��ا وال��ه��َوى ِط��ْف��ل��ًة ي��ا
َص��َم��دا إْن ال��ُوج��وِد ُخ��ل��وَد يَ��ْرج��و ال��زَّم��نَ��ا ي��رف��ُض ال��ِج��نُّ ك��أنَّ��ه
أبَ��َدا َغ��راِم��ه ن��ب��ِض ُخ��ْل��ِد ف��ي ِث��ق��ٍة ع��ل��ى ��ب��ا ال��صِّ ن��ه��اَر يَ��ح��ي��ا
ُس��َدى ��راع ال��صِّ ف��ي ال��ُج��ه��ُد ويَ��ذه��ُب ن��اش��ط��ًة ال��ق��ل��وُب إل��ي��ه تَ��ْه��ِوي

∗∗∗
ُم��ب��ت��ِع��َدا ال��نُّ��َه��ي��ُر وب��ي��ن��ه��نَّ َص��َف��ْت ك��ال��ِج��ن��اِن ال��ُخ��ض��ُر ع��ي��ونُ��ه��ا
اتَّ��ق��َدا ق��د ��ت��ا ال��شِّ ب��بَ��ْرِد ف��إذْ يُ��ض��اِح��ُك��ه��ا ��ت��ا ال��شِّ وَزم��ه��ري��ُر
بَ��َرَدا ف��م��ا َزَه��ا ب��َج��م��ِر يَ��ْزه��و ُم��ش��ت��ع��ٌل ال��ف��ؤاِد ف��ي ال��ه��َوى ه��ِل
بَ��َدَدا ل��ه��ا ش��وَق��نَ��ا ف��ض��يَّ��َع��ْت َم��ح��اِس��نَ��ه��ا أْغ��َط��َش��ْت زه��رٌة أم
ي��َدا يَ��ُم��دَّ ل��م ف��اَت ب��ه ف��إذْ وُم��ش��تَ��ِم��ٍم ق��اط��ٍف ِم��ن تَ��ِف��رُّ
َوَج��دا وم��ا واج��ٌد ك��أنَّ��ه��ا تُ��ع��ذِّبُ��ه��ا َخ��ْف��ق��ٌة ب��ق��ل��ِب��ه��ا
َغ��َدا يَ��غ��ي��ُب َم��ْط��َم��ًع��ا أرت��ِج��ي أو َق��َدري ِم��ن ال��نَّ��ج��اَة أرج��و ك��ي��َف ق��ْل
ُولِ��َدا ِق��ي��ع��ٍة ف��ي َس��رابً��ا إال َط��ِم��َع��ا إْن ال��م��ح��بِّ َم��َراُم ف��ه��ْل
بَ��َدا ع��ل��ي��َك إذا تَ��بْ��دو ف��ك��ي��َف أَم��ٍل ب��ال ب��ه��ا َغ��راًم��ا ف��اك��تُ��ْم

أنِت؟ من (9)

عراءْ الشُّ الَغاويَن وخياُل َخيايل حاَر
اءْ وضَّ ُروٍح من بَرشيٍّ ِكياٍن فهِم يف
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عناءْ أيُّ مَعه أْجَدى فما حاَر
الغرباءْ يفرتُش ائِع كالضَّ وغدا
يف ُق يتدفَّ عما دَهًشا يتساءُل
بهاءْ أطياِف من اإلنْسيَِّة تلك
آْن يف والُعْلويُة األرضيُة فهَي

ُرَواءْ ِبَفيِض الرُّوِح ِلُسموِّ تزهو
نيا الدُّ إىل أتيِت كيَف يسألُها

فناءْ كلِّ من يَسخُر فاٍن ثوٍب يف
∗∗∗

ماءْ من نبٌع إذْن أنِت هل
حراءْ الصَّ رماِل وْسَط ُق يتدفَّ
َفَطاْر النبُع تَساَمى كيَف قويل
َسماءْ كلَّ يوًما تَجاوَز كيَف

ودماءْ لحٍم من طينًا َل فحوَّ النَّبُْع تساَمى كيَف
ِكَساءْ الطَّيِف ألواِن من عليها امُلزِن فوَق ملشاِرَف

َهواءْ املاءُ غَدا كيَف قويل
األجواءْ وْسَط ويُحلُِّق يَعلُو َسحابًا صاَر هل
األهواءْ شتَّى ترفُعها دافئًة صيٍف نَْسمَة أم

للَجْوزاءْ صاعدًة وتُغرُِّد بَجناَحيْها تَْخفُق ًَة ُقربَّ أم
الخرضاءْ أرجاءِ يف فرفرَف الُحبُّ أطلَقُه حماٍم رسَب أم

ُعْليا ُمثًُال يَنُشُد قلٍب رصخَة أم
األحياءْ َسواِد بحياِة ترَىض ال

مساءْ؟ ذاَت وحيًدا انَْفَلَت عِر الشِّ أوهاِم من وهًما أم
األْصداءْ هذي ِمن أعَجُب جهيل يف

دواءْ أيُّ يَْشِفيِه ال عنيًدا وِق بالشَّ إال الغربُة تأتي ال
َرجاءْ أيُّ يَحُدوه ال قلٍب غربُة

داءْ! ِمن دواءٍ َوَلُربَّ َدائي َفَدوائي
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الشيوخ ِعشق (10)
َغ��رام��ي يَ��م��وُج زاخ��ٌر ص��اخ��ٌب ِع��ش��ٍق َج��ْدوُل ال��رِّي��اِض ف��ي ج��َرى ه��ل
ِب��َم��ن��ام��ي أرى ب��ال��ذي ن��اط��ًق��ا بَ��ري��ٍق َوْم��ُض ال��س��م��اءِ ف��ي بَ��دا أو
األي��اِم ِم��ن َم��ض��ى م��ا ن��اع��يً��ا ب��ق��ل��ب��ي ش��وٍق ب��ان��ب��ع��اِث ح��اِل��ًم��ا

∗∗∗
األح��الِم م��ن ع��اَل��ًم��ا ن��اش��ًدا وَع��رًض��ا ط��وًال ال��ح��ي��اة ذََرع��ُت ق��د
أوه��ام��ي م��ن ال��م��أف��وَن ويُ��زي��ل ال��ح��ن��اي��ا ي��ه��زُّ ��ب��ا ال��صِّ ش��وُق ف��ي��ه
أم��ام��ي أخ��اُف ب��ال��ذي م��ن��ذًرا ال��ُه��َوي��ن��ا يَ��م��ش��ي ال��م��ش��ي��ُب ج��اءَ ث��م
ك��الم��ي يُ��غ��نِّ��ي ن��اط��ٌق َزه��ُره غ��ري��ٌب ن��بْ��ٌع ال��رَّب��ي��ِع ف��ي وإذا
ِب��ِزم��ام��ي أِع��ي أن دوَن أم��َس��َك��ْت ُح��وريَّ��ة أت��ى ب��ال��ذي وإذا
وال��تَّ��س��ام��ي ال��ُع��ال م��ن ن��َف��ح��اٌت ول��ك��ْن ك��ال��غ��راِم ل��ي��س ع��ش��ُق��ه��ا
أن��غ��ام��ي وْح��ِي��ه ف��ي ت��تَ��ف��ان��ى َص��ُدوٍق ب��ِص��دٍق داف��ئٌ ص��دُره��ا
ال��لُّ��وَّاِم َم��الم��َة تَ��خ��ش��ى ل��ي��س ق��ري��ٍب َم��ْرًم��ى ل��غ��ي��ِر ش��ادي��اٍت
ال��م��رام��ي! ِج��َم��اُع ُه��ن��ا ال��ح��ن��اي��ا ف��ي ِص��دٌق ي��ك��ف��ي��ه ال��ش��ي��وِخ ع��ش��ُق ذاَك

تَبِْسمي ال (11)

ُحوريَّة! يا البَسماِت فتَّاكَة
ِجنِّيَّة؟ يا لطاِن السُّ ُقمُقِم يف ِجئِتني هل

الذي باملوِج فجئِت البعيِد طِّ للشَّ رَمتِْك املياِه أيُّ
َعْسجديَّة؟ خيوًطا يَْعلو

الِفضيَّة! البَْرشِة َجماِل من تُحذُِّر (ِميُدوزا) ُخْصالُت
الرسمديَّة! الحياِة جَسِد يف الرَّْقطاءِ الحيَِّة دبيِب من بل

كاملنيَّة؟ ُرضاٍب يف خلوٍد من هل
فاْلتََقى امتَزْجنَا إذا بالبقاءِ رجاءٍ من هل

عصيَّة؟ أفكاٍر بوهِم الَفناءُ فينا
قتَّاٌل الُحْسَن أنَّ تَْدريَن التي أنِت

الضحيَّة؟ لِك يكوُن بمن تهزئنَي لِك فما
الُعْلويَّة الفتنُة تلك دنياه عن أْلهتْه شاعٌر ذا
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يَْلقاه ما أنساه خالٍد فنٍّ نبَض فيها خاَل إذ
رضيَّة! نَْفًسا بها واستبَقى دنياه يف

∗∗∗
الشَفتنَِي بَْسمَة يَْخىش اللَّيُل

السحريَّة اللؤلِؤ ثنايا َلمَعْت إْن
وأربَكْت الظالِم َدياجرِي يف بُصبٍح فأتْت

يَّة! الَربِ أفالِك بكلِّ الزماِن مجرى
الطَّْرِف اْحِوراُر يَُشوُقهم َمن تُخاِدُع قد بل

سخيَّة! نْفٌس بها جادْت إْن اللََّفتاِت يف
حتَّى أرجوِك ِفتْنِتي يا تَبِْسمي ال
نَْفيس عليه أَُروُض ما أُخاِدَع ال
األبيَّة! الذاِت ِحَمى يف ِجَالٍد ِمن

تَبِْسمي ال
با الصِّ إىل الحننِي من الفؤاِد إىل يعوَد ال كي

الزكيَّة! الُحبِّ ِدَما يف الحرارِة ِدْفُق

والنَّبْوة النَّْزوة بني ما (12)

قوَّة يف ُحْلًما يَعُربُ كالخاطِر َمساءٍ ذاَت َعَربَْت
حَوة للصَّ تَْدعو َشذاها ضاَع قلٍب َريحانُة

الرَّبَوة أقاحي بعُض فانتبَهْت
الزَّْهَرة عبريَ كأنَّ األفناِن بعُض واهتزَّْت

الَغْفَوة عنها أذهَب
تُحِيي الحالِم بُحلِم األنساُم وتراَقَصِت

بَْوة الصَّ القلِب أعماِق يف
نَْشَوة يف هو فإذا

َسطَوة ِمن الرَّيحانِة ِألَريِج ما أسَكَره
الدَّعَوة تُلبِّي الجسِد ُعروِق كلِّ يف نيا الدُّ َصَحِت
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َعنَْوة تأُخذُه نَوازَع بعُض بالدِم وانتفَضْت
ُفتوَّة بكلِّ يعوُد الزَمَن فكأنَّ وانطلَقْت
َزْهَوة فزاَدتْه الُحبِّ أوهاُم فيِه وتَداَعْت
ِبنَْزَوة! النفَس يُمنِّي وْهو بالحالِم فإذا

الذِّْرَوة! األُفِق فوَق تَرى فالعنُي
واِثقًة ستَصعُد القدَم أنَّ َم توهَّ والقلُب

َكبَْوة أدنى وبال
اآلَخِر الجنِب عىل اآلَن رْيَ السَّ أنَّ تَناىس كيَف
للُهوَّة إال يُْفيض ال ارِب السَّ الُعمِر تلِّ ِمن

القْسَوة! شديَد الوهُم كان
ُكوَّة من نيا الدُّ عىل ِمنه الحالُم يُِطلُّ كان

للَهفَوة يستسلَم بأْن كاَد حتى الرُّؤيَة عنه حَجبَْت
نَْجَوة يَنُشُد َف فتوقَّ أمسَك صخريٍّ ُجْرٍف وعىل

األياْم قَضِت فِبذا سيَنْبو السيَف أنَّ أدرَك
النَّبَْوة! تلَك يرجو هو إذا امُلْلتَاِث الُحْلِم وبرغم

با الصِّ جاء منه (13)

َش��َف��تَ��ي��ِه م��ن األن��غ��اَم َش��ِرب��ُت إذ ع��ل��ي��ِه بَ��ك��ي��ُت ف��م��ا َل��يْ��ل��ي ض��اَع
ن��اِظ��َري��ِه ف��ي األح��الَم ُرم��ُت ث��م ن��ه��اًرا ب��ال��لُّ��ح��وِن وت��ل��ذَّذُت
ل��َديْ��ِه ُع��ْم��ري وَج��دُت أن��ي غ��ي��َر ج��دي��ًدا َغ��راًم��ا أرت��ج��ي أك��ْن ل��م
ي��َدي��ِه يَ��ُم��دُّ أْل��َف��يْ��تُ��ه ح��ي��ن ال��َح��ن��اي��ا ف��ي ع��ارًم��ا ال��ش��وَق أش��َع��َل
ُم��ْق��ل��تَ��ي��ِه ف��ي ال��َج��م��اُل الح ح��ي��ن َج��م��اًال َع��ِش��ق��ُت إنَّ��ن��ي ت��ق��ْل ال
راَح��تَ��ي��ِه ف��ي ال��م��ف��ت��وُن ف��ش��ب��اب��ي َش��ب��ابً��ا أروُم إن��ن��ي ت��ق��ْل ال
وْج��ن��تَ��ي��ِه ف��ي ال��ن��ع��ي��َم ورأي��ُت ب��ق��ل��ب��ي ال��َخ��ب��يءَ أن��َط��َق يَ��ُج��ْد إْن
أْص��َغ��َري��ِه ف��ي ال��خ��اط��راِت أن��َط��َق َظ��بْ��ٍي ُح��بِّ ف��ي األش��ع��اَر وَرَوي��ُت
ق��َدَم��ي��ِه ع��ل��ى تَ��رت��م��ي أن ب��ع��د ح��ث��ي��ثً��ا تَ��س��ع��ى األش��واَق وب��ذَل��ُت
ع��ل��ي��ِه يَ��ج��وُد ب��َم��ن يَ��ْش��ق��ى ل��ي��س ُم��ل��ٍك وص��اح��ُب ق��اه��ٌر إن��ه
إل��ي��ِه وع��اَد ��ب��ا ال��صِّ ج��اءَ م��ن��ه َم��ل��ي��ًك��ا ل��ل��ح��ي��اِة ُع��دُت يَ��ُج��ْد إْن
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عر؟ الشِّ يُْغني كيف (14)

الظِّالِل نَْسِج من عيننَِي عن عُر الشِّ يُْغني كيَف
الَجماِل ُدنيا عن األنغاِم رنَُّة تُْغني كيَف

الزُّالِل الَعذِْب من نبٍع عن الذِّهِن يف صورٌة تُْغني كيَف
خباِل يف َخباٍل دنيا يف الشاعِر َشطُط يُغني كيَف

املناِل صعَب بَدا إْن حتَّى الورِد ولوِن الورِد شذا عن
الحالِل حِر كالسِّ كان مهما اللفُظ يُْغني كيَف

امُلختاِل؟ الزاهِر األَريِض الرَّوِض يف الُحْسِن تَميلِّ عن
∗∗∗

إْن نَْلقاُه الذي العجِز عن تعويًضا الشعُر يكوُن قد
الرماِل بحِر يف األقداُم بنا ساخْت

للكماِل داِئبنَِي يَْسَعياِن اللذَيِن الَجناَحنْيِ فيه فرتى
الُهزاِل وتهاويَل الَربَايا ملَّ الذي يُثيباِن أو
الرِّجاِل أشباِه أفعاِل يف الزَّيِْف حياِة يف
الِل الضَّ أحابيِل شتَّى أو الناِس وخداِع
الجباِل يف صاِعَديِْن الَفيايف فيَجوباِن
امُلحاِل! يف ساِدَريِن واٍد كلَّ هاِبَطنِي

∗∗∗
امِلثَاِل بتَصاويِر فيأتي الشعُر يُفلُح قد وهنا

السؤاِل طوِل من ذَلَّ قلٍب ِحرماِن عن الَوْلهاَن العاشَق ويُعزِّي
َلياِل وأهازيِج َغراٍم بأمايسِّ

َدَواِل ِمن وُكئوٍس دانياٍت وُقطوٍف
تَعاِل ونَِداءاِت تََدنٍّ وبَذَاءاِت

املقاِل ألحاِن أصداءِ يف الحقِّ ُدنيا امِلسكنَي فريى
الوصاِل ألحاديِث َرْجًعا اللَّفَظ ويظنُّ

ِحباِل من تَدلَّْت أشباًحا املرئيَّ العاَلَم ويَخاُل
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تُباِيل ال الهياٍت فضاءٍ، يف سابحاٍت
َزَواِل. أو بََقاءٍ أو ِبَربٍْد، أو ِبَحروٍر

∗∗∗
الخياِل نَْسُج َدأْبُه خياٌل عُر الشِّ لكِن

الظالِل نَْسِج من عيننَِي عن عُر الشِّ يُْغني كيَف
الجماِل؟ ُدنيا عن عر الشِّ يُْغني كيف

امرأة لكنها (15)

ُق��بَّ��َرة أو ِج��نِّ��يَّ��ٌة ك��أنَّ��ه��ا ُم��نَ��ْم��نَ��َم��ة، ص��غ��ي��رٌة
ال��ج��وه��َرة ت��ل��َك ق��اَربْ��َت إْن ك��ال��َع��ق��ي��ِق ال��ب��ري��ِق َخ��ْم��ُر
ُم��س��ت��ن��ِف��َرة أْل��ِس��ن��ٌة أع��م��اِق��ه��ا ف��ي ال��ل��ه��ي��ِب وق��ادُة
ِم��ْج��َم��َرة أزي��َز يَ��ْغ��ذو َخ��اِف��ٍت ُروٍح ن��داءُ ك��أن��ه��ا

اْمرأٌة لكنها
ال��ح��ائ��َرة ال��َح��ن��اي��ا ري��ُح ب��ه��ا رَم��ْت ط��ف��ل��ٍة ك��ِم��ث��ِل الَح��ْت
م��س��ت��ت��َرة ال��رُّب��ا َف��س��ي��ح��ُة واح��ٌة ال��خ��ض��راءُ ف��ع��ي��نُ��ه��ا
ال��نَّ��ِض��رة ال��زَّاه��ي��اُت ال��خ��بَ��اي��ا أغ��ص��اُن األه��داُب وف��وَق��ه��ا
ُم��زده��رة َج��نَّ��ٍة ِث��م��اِر م��ن ُرض��اٌب ِش��ف��اه��ه��ا وف��ي

اْمرأٌة لكنها
ال��ف��اِت��َرة ال��رب��ي��ِع نَ��ْس��م��ِة م��ث��َل ال��ص��ب��اِح ب��َه��ْدأِة ج��اءْت
ال��ب��َرَرة ك��ال��ِك��راِم ال��َم��س��ي��ِل ص��اف��َي اإلي��م��اُن ق��ل��ِب��ه��ا ف��ي
اآلس��رة نَ��اِن ال��دِّ َق��ْط��ر َس��رى، ُروِح��ه��ا أرج��اءِ ف��ي وال��طُّ��ه��ُر
ال��ط��اه��رة ال��لُّ��ح��وِن ألص��داءِ رْج��ٌع أل��ف��اِظ��ه��ا ف��ي وال��ص��دُق

اْمرأٌة لكنها
وَق��ْس��َوَرة» ص��ائ��ٍد ك��لِّ ص��ي��َد «ل��س��ُت ق��ال��ْت ال��غ��اِب» ف��ي «ك��أنَّ��ن��ا
ال��ك��اِس��َرة» ال��ُوح��وِش ه��ذه أن��ي��اُب ��ن��ي تَ��َم��سَّ ب��أن «أْخ��َش��ى
ال��ث��ائ��َرة ال��ح��ي��اِة ُروَح أن��َط��َق��ْت ح��ي��َن ال��ح��قَّ ت��ق��وُل ك��ان��ْت
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ط��ائ��َرة ك��لِّ أُْف��ِق ف��وَق ت��ط��ي��ُر َس��َم��ْت ق��د ال��ِع��ن��اِن إل��ى
س��اح��َرة ن��اف��ث��اٍت َج��ن��اُح ب��ه��ا َس��م��ا ك��أنَّ��م��ا ت��س��م��و
ش��اع��َرة ن��ْف��ٍس أرج��اءِ ف��ي ال��رق��ي��ُق ال��ش��ع��ُر ��َق ت��دفَّ وع��ن��ده��ا

اْمرأٌة لكنها

الوهاب2 عبد فاروق رثاء (16)

يُحلِّْق املوِت طائُر
َسمائي يف

ِندائي يَسمْع ولم بفاروَق أْمِس مَىض قد
األعَىل املألَ يُسِعَد أن ِسوى يَعنيِه ليَس

شجيَّة بألحاٍن
َعزائي ألحاُن هي

زاَل وما كان وقد أبْكيِه كيَف
ِلَعنَائي رفيًقا

بأنغاٍم الكوَن يُنِْطَق أن ُشْغلُه
عَربيَّة كراٍم

أجنبيَّة بُحروٍف
املنيَّة؟ طريَ يا يُرِضيَك الذي ما
الَربَايا نَْقِل ِمن تَبْغيِه الذي ما

الَعليَّة؟ مَلَراِقيَك

فاروق باسم أمريكا ويف األوَّلني باالسَمني مرص يف املشهوُر الطريجي، مصطفى الوهاب عبد فاروق تُويفِّ 2

العربية والثقافة للُّغة أستاذًا يعمل وكان عاًما، السبعني يُناهز عمٍر عن ،٢٠١٣ أبريل ٤ يوم مصطفى،
العربية من الرتجمة عىل انكبابه بسبب ومجًدا اسًما لنفسه صنَع وقد أمريكا، يف شيكاغو، جامعة يف
يف شاركتُه وكنت الغرب). يف املبيعات أكثر من أصبح بعضها عربية، رواية عرشة (إحدى اإلنجليزية إىل
١٩٦٩ عام سافر حتى (١٩٦٤–١٩٦٩) األوىل املرسح مجلة سكرتارية رسحان، وسمري أنا الستينيَّات،

أمريكا. يف األمر به واستقرَّ الدكتوراه، عىل للحصول
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امَلْعقوَف ِمنْقاَرَك أرى أن أخَىش لسُت
بالبَليَّة يُنِذر الرِّيِش َسواَد أخَىش أو
أتوُق ُت وِرصْ أوراقي أعَددُت فأنا

َدنيَّة! ُدنْيا من حاِل للرتَّ
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