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 تور فاوستسدك ةسرحي  م  
 

مة المترجم  ُمقدِّ
 في العامليزي الذي ولد االنك«كريستوفر مارلو»ها ب  حية كت  مسر« دكتور فاوستس»

ا يبلغ الثالثين من العمر4651ي سنة ، وهي سنة والدة شكسبير، وتوف  4651 . ، ولم 
. «ي لحياة وموت الدكتور فاوستسالتاريخ المأساو»وعنوان المسرحية األصلي هو 

من موت  عاماحد عشر أ، أي بعد 4561 العامل مرة شرت المسرحية أو  وقد نُ 
ل عرض   عاماونحو اثني عشر  ،«مارلو»  .ها على المسرحمن أو 

 ومعرفة   فائقة   ه للشيطان، لقاء الحصول على قُدرة  باع نفس   ل  تدور المسرحية حول رجُ 
ما يشاء من الخوارق، عن طريق الشياطين الذين  فعل  عالية، يستطيع بهما أن ي

رهُ   .أمير شياطين الجحيم« إبليس»م له ُيسخ 
، ظهرت في كتاب بعنوان قديمة   جرمانية   ، بل أسطورة  والقصة في األصل حكاية  

hcubtsuaF  ل ترجمة وقد ظهرت أو  . «حكاية فاوست»أو « كتاب فاوست»أي
بعض الباحثين أن المؤل ف قد اعتمد على نسخة ويرى . 4611باإلنكليزية لها سنة 

بعنوان كتاب فاوست باإلنكليزية، كما ُيعتقد  4561شائعة من الكتاب، ظهرت عام 
، لكنها مفقودة، وكل ذلك يشير 4611أيضا بوجود نسخة ألمانية قديمة تعود إلى سنة 

، وظهورها في في ألمانيا وأواسط أوروبامتداولة   إلى أن حكاية فاوست كانت معروفة  
الوجدان غلغلها في ها في طبعة شعبية أو أكثر، دليل على ت  ترجمة باإلنكليزية، وشيوعُ 
ر نجاح المسرحية التي أل فها مختلفةاألوروبي على مستويات  « مارلو»، مما يفس 

ات عرضها على المسرح اإلنكليزي، وهي مسألة ذات مغزى كبير في عصر  د مر  وتعد 
وقد أثارت هذه . ( 4561—4611)كة إليزابيث األولى المسرح في عهد المل

دل والنقاش حول مضامينها وشخوصها، وبخاصة شخصية المسرحية من الج  
ا جعل الحكم بشأنها ما أثارت مسرحيات معاصره شكسبير، مم   ر  د  فاوستس نفسه، ق  

، وبعض السبب في ذلك أن الحكاية في األصل. وشأن مؤل فها مسألة يصعب الجزم فيها
غ المتعدِّ  ي  دة من المسرحية، تكشف عن احتمال والنسخ المتعددة منها، إلى جانب الصِّ

وقد ساهمت شخصية المؤلف نفسه، والعصر الذي . إضافات أو تغييرات هنا وهناك
عاش فيه، وشيوع اآلراء الدينية المختلفة في تفسيرات الدين المسيحي، وبخاصة 

اإلصالح الپروتستانتي في فرنسا  زعيم( 4651-4665)« جون كالڤن»مذهب 
ج فيها، وآثار ذلك كله  وسويسرا، والجو الفلسفي والفكري في جامعة كمبرج التي تخر 

ساهم ذلك كله في ضبابية الرؤية حول المسرحية ومؤل فها، .. في النقاش الالهوتي
 .قائمة في بلد الضباب... وهي رؤية ماتزال ضبابية
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لت هذه المسرحية أو   اقين»ما، في ب  رة، رُ ل مُسجِّ جل  الور   Stationers« س 
Register  وهي المؤسسة التي ُتعنى بحقوق الملكية لألعمال األدبية والفنية، وكان
ت ال يؤكد ولكن اضطراب تلك السجال   .4654( ديسمبر)ل كانون األو   41ذلك بتاريخ 
باسم صاحب  4564( يناير)كانون الثاني  1آخر بتاريخ  تسجيل   ة  وثم  . هذا التسجيل
لكن . ةل مر  أو   4561وهو الذي نشر المسرحية عام  ،«توماس بوشنيل»مكتبة ُيدعى 

عام ( سبتمبر)أيلول  41بتاريخ « جون رايت»أعطى حقوق النشر إلى « بوشنيل»
اختصارا السم المؤلف، « .Ch.Marl»تحت اسم  4561وقد ظهرت طبعة . 4546

مما  4565ثم ظهرت طبعة ثانية عام . «A الصيغة»وهي الطبعة التي صارت تدعى 
 4116وامها ومسرحية ق   .4561طبعة وهي ال تختلف عن A 2دعى الصيغة صار يُ 
وفي عام . نكلتراإفي ( االنبعاث)قاييس عصر النهضة مسرحية قصيرة بم د  ع  ، تُ سطرا  
وهي مثل سابقتها بحجم « Bالصيغة »ظهرت طبعة جديدة، صارت تدعى  4545

عة عن وكانت هذه الصيغة موس  . ي ربع الصفحة في مطابع ذلك الزمانأ« كوارتو»
 4545ثم توالت طبعات هذه الصيغة في األعوام . سابقتها وفيها تغييرات في النص

 .4551حتى  4514و 4511و 4516و
ضافة، مُ  سطرا جديدا   515و. سطرا محذوفة 15 ة  ، ثم  B، الصيغة 4545في طبعة 

بعض التغيير في نص هذه  ة  م  وث  . بمقدار الثلث Aلصيغة ا يجعلها أطول من امم  
ت فُ لم ي  »: في مشهد الندم Aهم سوى ما ورد في الصيغة الصيغة الجديدة ليس بينها مُ 

م  ت الوقتُ فُ لم ي  »فصارت ، « ندمأبدا لو استطاع فاوستس أن ي   الوقتُ  د  أبدا لو ن 
 اختالف   ة  م  وث  . واحتمال الندممختلفا ألمل فاوستس  عرض إمكاناوهو ما ي  « فاوستس

كما ورد  Bفي رسم األسماء، مثل اسم الشيطان مفيستوفيليس الذي يظهر في الصيغة 
وهذه اختالفات طفيفة . 4611نكليزية لعام في الطبعة اإل« حكاية فاوست»رجمة في ت

 .قد ال تعني القارئ العربي كثيرا
رين ينشرون ذا نجد كثيرا من المحرِّ وليس من السهل تحديد العالقة بين الصيغتين، ل

وقد . ية االختيار بين الصيغتين، أو قراءتهما معاين معا، ويتركون للقارئ حر  الصيغت  
، A، ألنها في نظر كثير من الباحثين أكمل من الصيغة Bلهذه الترجمة الصيغة  اخترتُ 
، وهي أن المؤلف في ة  مهم  نقطة  ة  وثم  . هم اختصارا للمسرحية األصلها بعضُ د  عُ التي ي  

وال « اقينسجل  الور  »عصر اليزابيث ال تبقى له سيطرة على النص بعد تسجيله في 
أو  خرج المسرحي أن يضيف  لذا كان بوسع الناشر، أو المُ . على العرض على المسرح

أو يضيفها، فتغدو المسرحية في طبعات الحقة  أو مشاهد   مقاطع   ، أو يحذف  يختصر  
مها المؤلف أو   مختلفة بقليل  .الأو كثير عن النسخة التي قد 
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رضت هي األقرب إلى المسرحية األصل التي عُ  4561يعتقد أغلب الباحثين أن صيغة 
من عمل  ت  تحتوي على إضافا 4545على المسرح في حياة المؤلف، وأن صيغة 

د التي ظهرت بع 4545تلخيص لنسخة  4561أن صيغة  ون  ر  آخرون ي   ة  وثم  . آخرين 
كر حول قيام فإذا أضفنا إلى هذا الخالف ما ذُ . ها هي النسخة األصليةوفاة المؤلف، وأن  
ين پاوندات إلى اثنين من المسرحي   1بدفع مبلغ  4561في عام  Roseصاحب مسرح 

ن لنا مدى احتمال إضافات أخرى على تبي  « على دكتور فاوستس إضافات  »إلدخال 
پاوندات ليس  1ومبلغ  .سارح أو ناشرين آخرينانب أصحاب مالنص المسرحي من ج

ا سعر الكتاب في عصر إليزابيث مثال بسعر ن  بالقليل في مستويات تلك األيام، إذا ما قار  
د من المسرح وعاد إلى مدينته عام ذكر أن شكسبير بعد أن تقاع  ويُ . الكتاب هذه األيام

إلى « الدفع»فقط وهذا  ..پاوند 56بمبلغ « ستراتفورد»اشترى أكبر دار في  4541
ع بعض أصحاب المسارح على مثال، قد شج  « مارلو»من مستوى  ليسا ني  مسرحي  

والمشاهد . ل أو الثانيالمسرحية األو   إلى نصِّ ( كوميدية)إضافة مشاهد هزلية 
ضرورية في المسرح  عد  الهزلية، كما في مسرحيات شكسبير ومعاصريه، كانت تُ 

اآلراء ترى أن المشاهد الهزلية في مسرحية دكتور  عضُ وإذا كانت ب. اإلليزابيثي
فاوستس هي من عمل آخرين غير المؤلف، فإن إمعان النظر في أسلوب تلك المشاهد 

ف نحو الموضوعات الرئيسة في ل في مشاعر المؤلِّ شير إلى تحو  ومغازيها يُ 
مؤلف نفسه، ع القول إنه إذا لم تكن المشاهد من عمل الوهذا الرأي يشجِّ . المسرحية

 .شرف على إدخالها على النصفال أقل من القول إنه كان يُ 
. ج، أو البهلول، ضروري في المسرح اإلليزابيثي وتراثه السابق عليهفوجود المهر  

مثل . الذي يأتي بعد مشاهد مأساوية أو عنيفة« التنفيس الكوميدي»بوصفه من باب 
 .صل الرابعج وتاجر الخيول في الفالمهر  « روبن»ذلك مشهد 

ومثل ذلك مشهد دخول فاوستس والشيطان مفيستوفيليس إلى القاعة الكبرى في قصر 
من المشاهدين في  البابا وما جرى من السخرية بالمشهد الكاثوليكي، مما أبهج كثيرا

اإلصالح الديني البروتستانتي الكالڤني، وجعل المشاهدين سعداء بأنهم حصلوا عصر 
 !پنس دفعوها للدخول إلى المسرح 1ء من المتعة ما يكفي لقا

في أصله « كتاب فاوست»نكليزية عن إكما سبق القول، على ترجمة . رحيةتعتمد المس
وكان في القرن الخامس عشر . األلماني، الذي له سابق بنسخة التينية، مفقودة أيضا

سه منهم على نف طلق الواحدُ ري األرواح يُ ستحض  في أوروبا عدد من قارئي الحظ ومُ 
جورجيوس »ومنهم « ميمون»أو « لُمفض  »الذي يفيد بالالتينية « فاوستس»اسم 

اف»طلق على نفسه اسم الذي كان يُ « فاوستس هيلمستيتينس قارئ »أو « عر 
األلمانية بسبب « إنكولشتات»وقد انتهى به األمر إلى الطرد من مدينة  .«الكف
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ين من يرى أن هذا الشخص هو من الباحث ة  م  وث  . ممارساته في السحر والشعوذة
 ومهما يكن  . في وصف شخصية فاوستس في المسرحية« مارلو»ثال الذي اتخذه الم  

م خُ « مارلو»من أمر، فإن مسرحية  طى حكاية فاوست، وبخاصة في المزج بين تترس 
من شيئا  ظهر  أدخل بعض التعديالت ليُ « مارلو»لكن . المأساة والكوميديا في مسيرتها

عاد قليال عن مصدر الحكاية األلماني، ومن ذلك أنه أدخل ي مسرحيته، باالبتاألصالة ف
واء المعرفة البشرية، ومن ذلك إدخال في الفصل األول، التي تتحدث عن خُ « المناجاة»

« الخالص»مالك الخير ومالك الشر لتصوير حيرة البطل بين اإليمان الذي يوصل إلى 
معنى المسيحي، وبين إنكار المعمودية واتباع بال« اللعنة األبدية»أو النجاة من 

جتراح معجزات فوق طاقة الالقوة الفائقة والمعرفة الواسعة الشيطان من أجل مكسب 
المسرحيات »المألوف في « موكب الشياطين»ومن تلك اإلضافات أنه استبدل . البشر

جانب من وهذا تطوير ل. ميتةالقروسطية باستعراض الخطايا السبع المُ « األخالقية
التي تمثل المسرحية جانبا منها، في عصر كان مايزال تحت « المسرحيات األخالقية»

ولكن يخفف من . تأثير أساليب مسرحية في عهد مضى قبل حلول العهد اإلليزابيثي
راح المؤلف  .، ويرسم هالة تليق بعصر االنبعاثمثالب فاوستس الشخصية الرئيسة

االستطالع عند البطل، ولو في مجاالت هي أبعد من عات الفكرية وحب التطل   ديؤكِّ 
هاري »ومن هنا جاءت صفة التجاوز والتخطي التي أطلقها الپروفيسور . قدرات البشر

ي  The Overreacherفي كتابه الموسوم « ليڤين ط  خ   .الُمت 
من الوزن اآليامبي  blank verseل رس  تقوم المسرحية في بنيتها على الشعر المُ 

التفعيالت في الغالب، الذي يخلو من القافية، كما نجد في مسرحيات شكسبير الخماسي 
وعشرين  4561وهناك استخدام النثر، في ثالثة عشر مشهدا في صيغة . معاصره

. ل يكون بالدرجة األولى في المشاهد الرئيسةرس  والشعر المُ . 4545مشهدا في صيغة 
 .وفي كالم الجوقة

ي المبتذل ام  عوميدية التي يكثر فيها الكالم المشاهد الكل النثر في الستعم  بينما يُ 
وفي الطبعات الحديثة تنقسم المسرحية إلى خمسة فصول، . والتجديف بأغلظ األيمان

وفي هذه المسرحية، كما في الكثير من المسرحيات في عهد . آخرها هو األقصر
ي منذ في المسرح اإلغريق« سالكور  »إليزابيث، توجد شخصية الجوقة وهي 

 .«يورپيديس»و« سوفوكليس»و« آيسخيلوس»
نشدون بصوت في المسرح اإلغريقي يتكون من عدد من الممثلين، يُ « سالخور  »لكن 

رين مما سوف ي  واحد، في أو   جري في قع أو ي  ل فصول المسرحية أو في آخرها، محذ 
ر الفصل أو في المسرحية جميعا، أو يعل قون على ما حدث في آخر الفصل أو آخ

في مسرحية دكتور . لكنهم في جميع األحوال ال يشتركون في التمثيل. المسرحية
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ثل واحد، يقوم بالدور الذي تقوم به الجوقة م  الجوقة إلى مُ « مارلو»فاوستس، اختصر 
 .في المسرح اإلغريقي

يرى أحد الباحثين . خصوصية بعينها في مسرحية دكتور فاوستس« المناجاة»تمثل 
 .مناجاة االفتتاح ومناجاة الختامأهمية خاصة في 

فالمناجاة تحمل الجمهور على المشاركة الخيالية في األحداث التي تجري على 
 .المسرح

م ومشاعره حول جلب االنتباه إلى أفكار المتكلِّ يفما يقوله فاوستس في المناجاة 
لى يبدأ وفي مناجاة البدء ومناجاة الختام أفكار متوازية، ففي األو. الخضوع للشيطان

فاوستس بتأمل مصير حياته وما يريد لمسيرة حياته أن تكون، وتنتهي المناجاة األولى 
ومثل ذلك يجري في المناجاة الثانية، . بقرار فاوستس أن يتنازل عن حياته للشيطان

ه لحياتهحيث ينتهي التأمل إلى تفاهم مع القد    .ر الذي اختط 
وف في المسرحيات القروسطية السابقة موضوع المسرحية الرئيس يبتعد عن المأل

يسين وال ملوك وال أمراء وال حروب وال فهي ال تتحدث عن قد  . على العصر اإلليزابيثي
هي مسرحية عن رجل يدعى فاوستس، من . موضوعات حب في البالطات والقصور

ن د ألبوين من طبقة اجتماعية دنيا، لكنه يبقى إنسانا يستحق أن يكول  ة الناس، وُ عام  
وربما كان في هذا . ر  ما يستحق القديسون والملوك واألمراءد  موضوعا للمسرح ق  

وال  ا  المتواضع، وهو ابن صانع أحذية لم يكن غني  « مارلو»بعض إشارة إلى مولد 
مشهورا، لكنه كان يتمتع بذكاء وقابليات فكرية، ازدهرت في اختياره لمنحة دراسية 

وثار على تقاليد . في المنطق والح جاج ه الفكريةراتُ رت قدإلى جامعة كمبرج، حيث تفج  
ى قدراته البشرية، ط  لكنه، مثل فاوستس، حاول أن يتجاوز ويتخ  . الدين والمجتمع

مةبغُ  فأصيب   حاول الطيران نحو الشمس، بجناحين « إيكاروس»ومثل  .رور العظ 
الشمس جناحيه الحدود، باالقتراب من الشمس، أذابت « تجاوز»مثبتين بالشمع، فلما 
كذلك انتسب إلى جمعية إلحادية، وساهم في « مارلو»و. الهالك فسقط في البحر ولقي  

أعمال جاسوسية للدولة، ضد الكاثوليكية التي كانت تستميت في صراعها مع كالڤنية 
د أن ستبع  فُسجن لحين، ثم اشترك في مبارزة قاتلة ال يُ  .ليكانيةالدولة والكنيسة األنك

ى الحدود. امذهبي اأو خالف اا سياسيهيكون سببُ   .مارلو، مثل فاوستس، تخط 
هو في حالة فاوستس تجاوز على حدود وضعها هللا للبشر، فالحلف مع الشيطان هو 

ي، ليس إلرادة الدولة أو الكنيسة، بل هو التحدي إلرادة هللا في أخطر أنواع التحد  
زا في در. البشر الشهيرة في ألمانيا، « يتنبركف»عة استه في جامكان فاوستس مبرِّ

ى هناك حصل عل.« كلدنشترن»و« روزنكرانت»وزمياله « هاملت»التي درس فيها 
ق  لكنه لم يجد ما يُ . هوت والفلسفةقه في علوم الاللقب دكتور بسبب تفو   ه رضي تشوُّ
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م اإلنسان في عصر  ، وهو ما يدغدغ (النهضة)لمعرفة المزيد، وهي الصفة التي ت س 
لم يقتنع فاوستس بعلوم عصره من منطق والهوت . جمهور اإلليزابيثيعواطف ال

 .رضي غروره العلميال يُ  في كل علم تقصيرا ونقصا وطب وقانون، واجدا
لم استحضار األرواح، وهذهلذلك التجأ إلى السحر األ بداية الخروج على  سود وع 
 .الهالكي نحو مجال الشيطان، الذي قاده نحو اإلرادة اإللهية، والتخط  

يكن  ومارلو درس في أشهر جامعة في عصره، إلى جانب جامعة أكسفورد، لكنه لم
ب عن الجامعة، قانعا بما ُيعرض من علوم وفلسفة على ما يبدو، ألنه كان كثير التغي  

كما ورد في « في مهمة تتعلق بسالمة وطنه»على مدى سنتين تقريبا، ألنه كان 
به، على الرغم من تغي  « أن ُيمنح الماجستير كالعادة أمر»مذكرة الديوان الملكي الذي 

لو وتعاليه على رف ماف فاوستس وتعاليه على المألوف قاد إلى هالكه، وتصر  تصر  ف
المألوف من علوم الجامعة والشؤون الدينية في عصره قاده إلى الكفر والتجديف 

ي ن الپيوريتان في ا وجده أصحاب التدوالموت بطعنة بخنجره هو، ال بخنجر الخصم، مم  
 .ر اإللهي المحتوم على الكافرد  عصره جبرية الق  

: رةأن يستدعي له اثنين من مشاهير السح  « ڤاكنر»يبدأ فاوستس بالطلب إلى خادمه 
لكن حضور مالك الخير . عيناه على ممارسة السحر، ليُ «كورنيليوس»و« ڤالديس»

نتائج انغماسه في أعمال السحر، بينما  ل منره األو  حذِّ ر المشهد، إذ يُ يطو   ومالك الشر  
اإلنسان، فيقول في / عالمات التردد عند فاوست ىلهنا تظهر أو  . عه الثاني عليهايشج  
ُيشرك الجمهور في  ،مُت بهذه الفكرة؟ وهذا، مثل المناجاة األولىكيف أُتخ  : حيرة

؟ هل إن أعماله ه: التساؤل المؤلم ر ذلك ي التي تقر  أين يقف اإلنسان بين الخير والشر 
ر بقوة خارجية ( االختيار الحر  ) ؟ ينصح (ر اإللهيد  ة الق  جبري  )أم أن مصيره مقد 

غ فاوستس إلى علوم السحر ويتوقف عن دراسة علوم أن يتفر  « ڤالديس»الساحر 
د فاوستس وشكوكه حول قيمة ما كان يدرس من وهذا ما يستجيب لترد  . غير السحر

. مشهد األول، حيث كان فاوستس جالسا في مكتبه يتأملر لنا الو  علوم، كما يص
خطوات فاوستس نحو التهلكة، تثير فيه الغرور، إذ  ىلفنصيحة الساحر، التي تمثل أو  

ن فاوستس أن يجترح خوارق األعمال ألنه مؤه   ل بكثير من يقول إن السحر يمك 
ف لمزيد من المعرفة، بعد أن وصل الذروة في الع. المعرفة لوم في عصره، كما والتشو 

ح باختيال، هو الذي دفعه إلى التجاوز والتخط   وهو الذي « إيكاروس»ي، كما فعل صر 
 .ى إلى سقوطه، كما سقط الطائر بجناحين ال يدعمهما سوى الشمع القابل للذوبانأد  

زمالءه من  أقلق  « هذه الليلة قبل أن ينام»وتعاطي السحر، واستحضار األرواح 
. عنه« ڤاكنر» نان منهما يسأالن خادمهفجاء اث« ڤتنبرك»لعلم مثله في العلماء، طلبة ا
باستخدام لغة المنطق والح جاج، التي كان « خادم األستاذ أستاذ ونصف»يكون جواب 
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ر، قد وفي محيط الجامعة، نوعا من مشهد كوميدي مصغ   ،يسمعها في دار فاوستس
كوميدية أخرى في مسرحيته، إن  يشير إلى أن مارلو لم يكن ليمانع من إدخال مشاهد

 .أن يكون قد أشرف عليها، أو أضيفت بموافقة منه دُ بع  ست  لم يكن هو مؤلفها، فال يُ 
. يستدعي فاوستس شيطانا، بحضور إبليس وشياطين آخرين ال يعي فاوستس وجودهم

ى عن وبعد أن يرسم على األرض دائرة السحر، ويتمتم ببعض التعاويذ ويتخل  
. ر ذلك المنظري  غ  ، فيأمره أن يُ هُ عجبُ يرى شيطانا فظيع المنظر أمامه، فال يُ المعمودية، 

طيع الشيطان مفيستوفيليس ذلك األمر ويعود للظهور بشكل مقبول، يزهو وإذ يُ 
طيع أمره، وهو مايزال في أول الطريق من ممارسة فاوستس إذ يرى الشيطان يُ 

ب من الشيطان مفيستوفيليس أن يقيم ي فيه العزم على االستمرار، ويطلالسحر، فيقو  
على خدمته، لكن مفيستوفيليس يرفض، بدعوى أنه في خدمة إبليس، وال يقوى على 

هنا كذلك إشارة ثانية ال تخفى . دون موافقة أمير شياطين الجحيممن القيام بأي عمل 
كون على مراحل، وبوسع الضال أن يعود في الجمهور أن اإليغال في الضاللة ي على

ثمة أمل . داية طريقه، ألن االستمرار مع مفيستوفيليس يتطلب موافقة شيطان أكبرب
لكن هذا ال يحدث في المسرحية، ألن فاوستس يقيم . إذن، أن يعود الضال إلى صوابه
وثمة إشارة  .طان، واألحداث، وتحريض مالك الشرعلى ضالله بتشجيع من الشي

فإذ يرفض . ه، بل هي من فعل اإلنسانأخرى أن الضاللة ليست من فعل الشيطان وحد
ر  ذلك الشيطان  مفيستوفيليس طلبا من فاوستس، الذي يعاتبه ويقول إنه هو الذي أم 

دون أمر من فاوستس، بل إنه من بالحضور، يكون الجواب إن مفيستوفيليس قد حضر 
ف أو يُ إنسان يُ  فكل  . قد حضر بمحض إرادته نكر معموديته يهرع إليه الشيطان جد 

وهذه إشارة أخرى إلى أن أفعال المرء هي التي تقوده إلى . ليستحوذ على روحه
التي يمثلها « الجبرية المطلقة»كل ذلك يمثل موقفا من . الصالح أو إلى الهالك

والفلسفة الالهوتية السائدة في العصر الذي عاش فيه مارلو، وفي محيط « كالڤن»
 .جامعتي كمبرج وأكسفورد

ستوفيليس يزيد من دفع فاوستس نحو اإليغال في أعمال السحر حضور الشيطان مفي
فهو إذ يسأل عن طبيعة الجحيم يكون جواب الشيطان إن هذا من األسئلة . الخطيرة
ة، وأن الجحيم ال حدود واقعية له، بل اويلتي تثير الرعب في نفسه وروحه الذالعابثة ا

ب والمواربة رى لماذا لم يستطع فاوستس إدتُ . حالة ذهنية محض هو راك هذا التهر 
رة على البشر من جهة أعلى، وبذلك في الجواب؟ أهذا تلميح بأن بعض الضاللة مقد  

إيحاء ببعض القبول بالجبرية والقدر المحتوم؟ هذا الغموض في الموقف يؤدي بالبطل 
المأساوي أن يقترب من إبليس أكثر، فيعقد معه، بوساطة مفيستوفيليس، عهدا أن 

األرض أربعة وعشرين عاما، يكون فيها الشيطان في خدمته ليعينه على  يعيش على



  

 8 
 

م ى فاوستس عن روحه إلبليس ثمنا لما قد  وبنهاية المدة يتخل  . اجتراح كبائر األعمال
. من خدمات خالل األربعة وعشرين عاما، ويقيم بعدها في الجحيم ملعونا إلى األبد

 .د بدمه ويختمهفاوستس عقد التعهُّ  ب  كتُ وكان الشرط أن ي  
انية، في إشارة أخرى إلى ه يلتئم الجرح بسرعة، بقدرة رب  وإذ يطعن التعيس ذراع  

يا إنسان »ظهر على الذراع المجروح عبارة وت .إمكان الرجوع عن اقتراف الخطأ
 .آخر اي هذا الموقف الشيطاني تجديفوهي عبارة من اإلنجيل، يكون إدخالها ف« اهرب

ه  /وي ع  رومن الجهالة ردُع من ال ي  »ل هذا التحذير، ألنه ولكن فاوستس يتجاه يِّ  عن غ 
ا التحذير أنه ملعون  في البدء، وتسويغ إهمال فاوستس لهذ. «وخطاُب من ال يفهمُ 

نية الڤأخرى لمشاعر أصحاب الك ة  غ  غد  فعل أعماله، لذا ليس أمامه من مهرب، د  ب
س بوعاء فيه جمرات نار يفتح بها هنا يأتي مفيستوفيلي. والمؤمنين بالقدرية معا
 .إكمال وثيقة العهد إلبليس وختمها فاوستس من ن  الجرح من جديد فيمك  

ريق الوسيط هنا يحسب فاوستس أنه قد بدأ عهدا يستمتع فيه بالمعرفة الفائقة عن ط
ا كان يشغل أهل العلم في فيبدأ بأسئلة عن األفالك والكون مم  ، الشيطاني مفيستوفيليس

اء أن . النبعاثعصر ا لكن مفيستوفيليس يزوغ في أجوبته مما يوحي للجمهور والقر 
مع شعور في المنطوى أن  ة ال سبيل إليها عن طريق الشيطان،المعرفة المؤمل

في هذه الساعة يظهر أمام فاوستس مالك الخير  .المشروع بأكمله قائم على خواء
. د الذي قطعه إلبليس ويعلن التوبةعليه األول أن ينسحب من الوع يلحُّ . ومالك الشر  

يا، التي قادته لكن فاوستس يبقى على ضالله ويمتنع عن إلغاء العهد، وهذه أكبر الخطا
ق ت بزمالئه العلماء ويخبرهم  هنا يظهر فاوستس أما م .سريعا إلى الهالك أنه قد ح 
ة في ر كيف حدث ذلك له بخطاب يوحي بشيء من الندم والرغبعليه اللعنة، ويفسِّ 

. غنيمته إلى الجحيم لكن ذلك ال يحدث، وسرعان ما يأتي مفيستوفيليس ليحمل  . التوبة
زها إبليس عناد فاوستس مشهد استعراض الخطايا القاتلة السبع التي جه   ر منغيِّ ولم يُ 

آخر  استخفاف    تلك الخطايا، وكأن االستعراضللتسرية عنه، ألنه كان يمارس فعال
أخرى  شيطانية  وهذه سخرية  . طة بما يفوق طاقته البشرية برغبة فاوستس باإلحا

. مها فاوستستفوق سخرية مفيستوفيليس في تقديم إجابة عقيمة عن أسئلة دقيقة قد  
 .إبليس ووسيطه أوقعا التعيس في الفخ

لها موضوع الخطيئة في مسرحية دكتور فاوستس عدد   . من الموضوعات الرئيسة، أو 
سبع المميتة هي الطمع أو الجشع، الذي لم ُيفلح استعراض خطايا فاوستس ال ىوأول

فيلجأ إلى الشيطان . فهو يطمع بمعرفة فائقة، تتجاوز حدود البشر. الخطايا بتذكيره إياه
ثم هناك الكبرياء أو . للحصول عليها، لكن تلك الخطوة تجعل خطيئة طمعه قاتلة

خوارق أعماله ويعجبون بها،  الغرور الذي يالزمه عندما يتطلع البشر األسوياء إلى
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ففي . والموضوع الثاني هو البحث الدؤوب عن المعرفة. وذلك مما يزيد من غروره
عصر االستنارة كان طلب العلم خارج حدود التأمل العقلي هو طلب معرفة المزيد عن 
الكون وطبيعته، واألفالك ومداراتها، وخلق الكون، والجنة والنار، وهي الموضوعات 

والموضوع الثالث هو . انت تشغل ذهن فاوستس على امتداد المسرحيةالتي ك
ة، بل جاءت عبودية فاوستس للشيطان لم تأت بالنتيجة المرجو  . الشيطانية والموت

فنرى في نغمة ندمه المتأخرة ما يوحي بأنه لو علم بما كانت ستنتهي إليه  .بعكسها
والموضوع الرابع هو  .لجمهورآخر ل تلميح  . لما فعل ما فعل  عبوديته للشيطان 

فقد بدأت المسرحية .السحر واستحضار األرواح، وقد يكون األبرز بين الموضوعات 
المناجاة األولى في  هُ صُ بتفضيل علم السحر على جميع العلوم في عصره، وهو ما تلخِّ 

ن فاوستس من اجتراح أعمال يعجب بها الجمهور فيحسبونه بطال فالسحر يمكِّ  .مكتبه
والسحر يعينه أن يدخل إلى البالط البابوي غير مرئي ويقوم بألعاب . ذه الغرورخُ فيأ

وبالسحر . صبيانية للسخرية من البابا وتسلية الجمهور البروتستانتي من المشاهدين
 .طروادية وأمثال ذلك من عبث العابثينسكندر األكبر وهلين الأرواح اإل رُ حض  يست  

قد يكون أهم الموضوعات في  ،بين الخير والشروهو التأرجح  ،والموضوع الخامس
في صورة  فمنذ بداية المسرحية إلى نهايتها يكون هذا الموضوع ماثال  . المسرحية

لكن  ،الفرق بين الخير والشر ونتائجهمادرك مالك الخير ومالك الشر، وفاوستس يُ 
وطلبه  ه في المعرفة، وغروره بمظهر العارف األكمل، ونزوعه إلى الملذات،ع  طم  

ن انغماس ات، كل ذلك يبيِّ ضها مفيستوفيليس بواحدة من بنات الهوى الناري  زوجة يعو  
وهذا ما يقود فاوستس إلى نهايته . لقي لخطرها باالفاوستس بالخطايا القاتلة التي ال يُ 

 .المأساوية
فهو في خدمة . وشخصية مفيستوفيليس تستدعي إمعان النظر في طبيعتها ودورها

حاول أن يصف الجحيم وآالمها أمام عقل فهو يُ  .مثله نه ال ينطوي على شر  إبليس، لك
فاوستس  لكن   .قبل التوقيع على العهد مع إبليس عليه م  قد  فاوستس لكي يدرك ما هو مُ 

ل التفكير بالمعرفة الفائقة والقدرة القادرة، غير مبال  بما ينتظره من وي، ويفض  ال يرع  
ة، وكونه اآلن في خدمة إبليس تصوير ى وجه هللا في الجن  مفيستوفيليس قد رأ. جحيم

لكن فاوستس ال يفهم باإلشارة، حتى ولو كانت من . للحزن الناجم عن االبتعاد عن هللا
 .فاإلصرار على الخطيئة يقود إلى الهالك. باب النصيحة المخلصة الصادرة عن شيطان

تي في القرن السادس عشر، وموضوع الخطيئة هذا كان الشاغل في التفكير الالهو
لو طالبا فيها عام ين في كمبرج، أيام كان ماروبخاصة في جدل الفالسفة والالهوتي  

فاألول يؤمن . وبين معارضيه« كالڤن»كان الجدل يدور بين أنصار  .وما يليه 4616
ين في العقود األخيرة بالجبرية المطلقة التي كانت تسود المحاضرات وكتابات الالهوتي  
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ين ي  الكالڤنية في عهد المصلحين الطهرالقرن السادس عشر، حتى غدت  من
أي الكنيسة « نكلتراكنيسة إ»لموقف المسيحي األصيل في هي ا( الپيوريتان)

 .األنكليكانية
وذلك يعني أن هللا بإرادته . مسبقا صادر   إلهي   ر  د  اإلنسان ق   أن مصير  « كالڤن»يرى 
سيطرة على  ، وبذا ال يكون لإلنسان الفرد أيأو اللعنةة يختار من يشاء للخالص ر  الحُ 

وكان هذا المبدأ سبب جدل كبير بين أنصار الكالڤنية ومناهضيها الذين يرون . نهايته
ي إلى ة بما يتعلق باإليمان والخالص ويؤد  ر  د إرادة اإلنسان الحُ دِّ ح  أن هذا المبدأ يُ 
مسرحية دكتور فاوستس موضع وصارت . اهوتطبيق« العدالة اإللهية»مشكلة حول 

تساؤل إن كان مؤلفها كالڤني الميول أو مناهضا للمذهب، ألن الحوارات في النص 
ب الجزم فيها الشتباك المؤثرات هذه مسألة يصعُ . توحي بهذا حينا وبذاك حينا آخر

واألفكار السائدة في عصر تأليف المسرحية، ولصعوبة الجزم كم من اآلراء في 
 .بحياة المؤلف وسيرته المسرحية تتصل

طاة، ألنه قد ذاق النعمة لكن أصحاب الكالڤنية يرون في فاوستس أسوأ أمثلة الخُ 
عندما جرح فاوستس « يا إنسان اهرب»وذلك إشارة إلى عبارة . السماوية ثم رفضها

له، وكان بوسع فاوستس عن سي رحُ ذراعه ليكتب عهدا بدمه مع الشيطان، فتوقف الجُ 
وجاء مفيستوفيليس بجمرات  .إلبليس ويعلن الندامة، لكنه رفض عدهو أن ينسحب من

وتبعا لهذا الرأي، فإن . هتم  فاوستس كتابة العهد وخ   ل  كم  ليُ  رح  بها الجُ  ح  ت  النار وف  
فاوستس بإرادة إلهية،  حيث تكون لعنةُ « الطبقات الثي  ثُ  ب  السب  »المسرحية تمثل 

هذا التفسير مقيتا، ألنه  ون  ر  صوم الكالڤنية في  وإرادة شيطانية، وإرادة بشرية، أما خ
الخطاة على الندم، ويخلق معضلة حول  ثُّ حُ يبعث على اليأس في نفوس المؤمنين وال ي  

عن االختيار اإللهي « كالڤن»في المسرحية نقدا لمفهوم  ون  ر  وهم ي  . «العدالة اإللهية»
أن المبدأ يزيد في تعقيد  ويرى أبرز خصوم الكالڤنية« األبرار»و« األشرار»بين 

في كثير من االضطراب بين المؤمنين في كفاحهم نحو  بُ قضايا اإليمان والتوبة، ويتسب  
 .سواء السبيل

مكافأة »: ونجد ما يمثل ذلك في كالم فاوستس نفسه في المسرحية، حيث يتساءل
 .فإذا قلنا نحن ال نخطئ فنحن نخدع أنفسنا. هذه صعبة؟« الخطيئة موت

هناك في  ب في اإلمكان الحسم بشأنها، ماداممسائل تعرضها المسرحية، ال نحسهذه 
ر الناس والعالم يا ُترى هل تغي  . الدين، وفي السياسة كذلك، آراء متضاربة هنا وهناك

ي قبل أكثر من ألف عام  :منذ أن قال المعر 
هُ  ز دين   !ياليت  شعري ما الصحيح؟ كل  يعز 
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 *** 
مسألتان،  ة  نا الجاحظ، هذه المسرحية إلى العربية، ثم  جد  ، بلغة «لنق»في ترجمة، أو 

 .رار بين أنصار الكالڤنية وخصومهار بشأنهما بسهولة، مثل القال يمكن للناقل أن يقر  
ألفاظ العامة ولغات » في لندن، أو« كوكني»نكليز، وهي أولهما لغة العوام اإل

ة ة»و. دار الطراز :ي كتابهلُملك فبعبارة ابن سناء ا« الداص  السوقة »هم « الداص 
جون، ر  ه  مها المُ في هذه المسرحية غير قليل من هذه اللغة التي يتكل  . «واللصوص

واحدة من عاميات العربية ننقل؟ من المحال أن ننقل  كيف ننقل هذه العامية وإلى أيف
بهذا  إلى عربية فصيحة كلغة الشخصيات الرئيسة، ألن ذلك يلغي الغرض من ورودها

بلى، جمالها الذي ال يمكن . الخاص« جمالها»لكل واحدة من العاميات العربية . الشكل
في . نقله، وإذا وجدنا له ما يقابله في عامية أخرى فذلك نصف األجر الجتهاد لم يكتمل

م " الكويتي ة، و " تو  الناس " عبارة  ش   "شو جاب ل جاب " المصري ة ، و " مكانش الع 
بتحوير العربية « أجتهد»أن  لذا كان علي  . ان على النقلصي  وجمال ع   ة  دق  الفلسطينية 

قليال، والتجاوز على النحو والصرف أقل  من ذلك، في محاولة يائسة لنقل المراد، وفي 
ن ت ذلك  ف... ما ال يخفى على القارئمن الع   .المنص 

المنبوذ في اإلسالم  صعوبة، وهي األيمان المغل ظة والتجديف والمسألة الثانية أشد  
ال »وفي المسيحية ( مكُ مان  ألي   ة  وال تجعلوا هللا ُعرض  )ففي اإلسالم . والمسيحية معا

مثل هذا . والتجديف ذكر اسم هللا أو المقدسات زورا وُبهتانا. «تحلف باسم هللا باطال
الفعل فبدل أن ُيقسم، أو يشتم، فالكلمتان يجمعهما . كثير في كالم العامة والمرذولين

swear جروح المسيح»والعياذ باهلل، ويقصد « بجروح هللا»، ُيقسم الواحد »god`s 
wounds  وال يخفف منها قولهzounds م نفسها وآخر يقسم . فهي كلمة الق س 

وثالث . god`s nailsويقصد  snailsعلى الصليب فيقول « بمسامير المسيح»
فكيف . ميعها شتائم وُسبابوهذه ج. Mary ويقصد marryفيقول « بمريم»يقسم 

 تجديفا؟.. ننقلها إلى عربية عامية مقبولة سلوكيا، موحية
 .بد من التحوير والتفسير غير المؤذي ذوقا ولغة   مرة أخرى، ال

 .والباقي متروك لخيال القارئ
 1641( فبراير)شباط ،  بريطانيا –كمبرج  عبدالواحد لؤلؤة

 
 

 دكتور فاوستس
 شخصيات المسرحية
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 قةالجو
 دكتور جون فاوستس

 ڤاكنر
 مالك الخير
 مالك الشر

 ڤالديس
 كورنيليوس

 لمثالثة طالب ع  
 إبليس

 شياطين
 مفيستوفيليس

 جر  ه  روبن، المُ 
 شيطانة

ك  د 
 رئيس الشياطين

 
 ميتةالخطايا السبع المُ 

 الكبرياء
 عالطم  
 دالحس  
 بالغض  
 هر  الش  
 لالكس  
 سقالفُ 
 

 البابا آدريان
 ريموند، ملك هنكاريا
 برونو، البابا الغريم

 كاردينال فرنسا
 كاردينال پادوا

 رئيس أساقفة رايمس
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 مطران لورين
 ُرهبان

 اكُنس  
ا   رخم 

 مارتينو
 فريدريك

 اطُضب  
 سادة

 بنڤوليو
 مبراطور ألمانيا چارلس الخامسإ

 دوق ساكسوني
 

 أرواح
 اإلسكندر الكبير

 عشيقته
 داريوس

 
 شياطين
 بيليموث
 آرجيرون
 آشتاروث

 
 جنود

 تاجر خيول
 حوذي

 صاحبة حانة
 دوق ڤانهولت
 دوقة ڤانهولت

 خادم
 هيلين الطروادية، روح

 عجوز
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 كيوپيدان
 
 
 

 مأساة الدكتور فاوستس
 Bالنص 

 
 مقدمة

 [(4)يدخل الجوقة ]               
 «(1) تراسيميني»ال بالزحف في ُسوح  :الجوقة

 حيث وقف إله الحرب إلى جانب القرطاجيين،
 ب  معابثة الحُ  وال باللهو في

 الحكومات، ضُ و  ق  في أبهاء الملوك حيث تُ 
 وال في بهرج جالئل األعمال الجريئة،

 .السامي عره  بش   ح  ج  ب  ت  نا أن ي  مُ له  مُ  ريدُ يُ 
 اآلن ثل  م  يجب أن نُ : بل هذه وحدها، يا سادة

 .رهاها وعاث  فاوستس، سعيد   ظوظ  شكل حُ 
 ية،ه إلى األحكام المتأن  واآلن نتوج  

 .عن فاوستس في طفولته ثُ د  ونتح
، ألبوين من أصل متواضع،  اآلن قد ُول د 

 .«رود»في ألمانيا، في مدينة تدعى 
 ،«(1) ڤيتنبرك»وفي سنوات شبابه ذهب إلى 
 .حيث نشأ في كنف  ذويه أساسا  

 من علم الالهوت كثيرا   وقد أفاد  
 م  عليه بلقب دكتور،وسرعان ما أُنع  

 (1)على اإلبداع في الح جاج  ار  على الجميع، قاد قا  متفو  

 في مسائل الالهوت السماوية،
 ،رورُ الغُ  هُ ذ  حتى إذا امتأل بالمعرفة وأخ  

 إلى فوق ما في طاقته، (6)ان جناحاه الشمعي   هُ ل  م  ح  
 .ابا، فاتفقت السماوات على إسقاطهفذ

 وإذ هوى إلى تعاطي األعمال الشيطانية،
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 وغرق في هدايا المعرفة الذهبية،
 .األرواح رُ يستحض   عين  ل   حر  في س   طُ فر  ر يُ صا

 حر في الحالوة،ال شيء لديه كالس  
 .(5) األكبر ه  ت  عم  على ن   لهُ فض  يُ 

 .وها هو الرجل جالسا في مكتبه
 [يخرج الجوقة]           

 
 
4-4 

 [فاوستس في مكتبه]               
 تك، يا فاوستس، وابدأامن دراس ه  انت   :فاوستس

 .مارسهور ذاك الذي سوف تُ ر غ  ب  بس  
، فكُ   ن الهوتيا في المظهر،أما وقد بدأت 

 واهدف إلى نهاية كل معرفة،
 .وعش ومت في أعمال أرسطو 

 6 نيمت  ي  ذب، أنت الذي ت  ق الع  أيها المنط  
 [يقرأ]               

 ،«قنط  الم   د غايةُ ي  الج   جاجُ الح  »
 د غاية المنطق األولى؟الجي   جاجُ حهل ال  

  تؤدي هذه المعرفة إلى معجزة أعظمال أ
 46    .الغاية لغت  إذن ال تقرأ أكثر، فقد ب  

 .فاوستس أعظم يناسب عقل   موضوع  
 !يا جالينوس وتعال  "  (1)الوجود والعدم  "ها وداعا أي  

س الذهب،. يا فاوستس اطبيب   ن  كُ   كدِّ
 .من عالج عجيب صنعُ بما ت   دا  ل  خ  ن مُ وكُ 

 [أيقر]             
         «صحة الجسم غاية الطب  »

 46 
 ة جسمناصح   الطب  غايةُ 

 لم تبلغ تلك الغاية؟ سلم  يا فاوست
 في كل مكان، لقة  ع  وصفاتك مُ  ت  أليس  
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 تها من الطاعونم  نا برُ دُ مُ  ت  ذ  حيث أنق  
 16        عصية؟ست  األمراض المُ  ألوف   ت  ف  وش  

 .لكنك ماتزال سوى فاوستس، وإنسان
 يعيشون إلى األبد، البشر   جعل  أن ت   ت  رد  فلو ق  

 الحياة ثانية، هم إلىأو،إذا ماتوا، تبعث  
 .لكانت هذه المهنة موضع تبجيل

        ؟«(5) جستنيان»أين ! وداعا أيها الطب  
 16 

 
 [يقرأ]             
 ين اثنين،ث  لوار   كة  ر  ت   شيء  ث  رِّ إذا وُ "

 ...".عادله نقداني ما يُ ه ويأخذ الثافس  يأخذ األول ذلك الشيء ن
 !حالة تافهة لتركات  هزيلة

 [يقرأ]             
 .«...ه من الميراث إال إذاابن  حرم  أن ي   ال يقدر األبُ »

       «مجموعة جستنيان»هو موضوع هكذا 
 16 

 .والهيئة العامة للقانون
  .قز  رت  مُ  هد  هذه الدراسة تناسب جُ 

  .ال يهدف إال لقشرة خارجية
  .قة األفقة شديدة اإلذالل لي، ضي  دراس

 16       .وإذ ينتهي كل شيء، الالهوت، هو األفضل
  .فيها جيدا ن  ع  م  يا فاوستس، ت  « (46) جيروم»ترجمة 

 [يقرأ]            
ه. «مكافأة الخطيئة هي الموت»   !ه 
 . ..".مكافأة" 

 .مكافأة الخطيئة هي الموت؟ هذه صعبة
 [يقرأ]           

 16         بناخطئ، كذ  عينا أننا لم نُ اد   إذا»
 «وليس فينا حقيقة 

 ا خطيئة،إذا قُلنا إن ليس لدين
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 .ع أنفسنا، وليس فينا حقيقةخد  فنحن ن  
 خطئ،إذن يبدو أننا يجب أن نُ 
           وهكذا بالنتيجة نموت

 16 
 

 .ابلى، يجب أن نموت موتا أبدي  
  .هذا الذي تقولون د  ق  عت  مُ  أي  
 ." الذي سيكون، سوف يكون ما" 

 !وداعا يا الهوت. ما الذي سيكون، سوف يكون
 .[يتناول كتابا في السحر]           

 66    ،ة  استحضار األرواح سماوي   بُ تُ وكُ  رة هذه،ح  ما ورائيات الس  
 ،--م  ، أرقاروف  وائر، حُ ، د  طوط  خُ 

 .ها فاوستس بشدةبُ رغ  بلى هذه هي ما ي  
 فائدة والسرور،عالم من ال آه، أي
 درة القادرةفعة، والقُ ة، والرِّ من القو  

  66          !المثابر الممارس   رُ نتظ  ي  
 ينن  طبين الساك  بين القُ  كُ كل ما يتحر  

 باطرة الملوكاأل.رادتيوع إطسيكون 
 لكن في أقاليمهم الخاصة،ُمطاعون 

 مملكته التي تفيض عن هذه لكن  
         تمتد على امتداد فكر اإلنسان

 56 
 .إله صفُ ن   البارعُ  الساحرُ 

 !ڤاكنر .األلوهةعقلي ألبلغ   لُ بهذه اشغ  
 

 [يدخل ڤاكنر]           
 ين،ي  العزيز  غ تحياتي إلى صديق  بل  

 «كورنيليوس»و« ڤالديس»ين األلماني  
        .واطلب إليهما بإلحاح أن يزوراني

 56 
 . سأفعل، يا سيدي :ڤاكنر
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 .[نركيخرج ڤا]          
 أكبر لي اجتماعي بهما سيكون عونا   :فاوستس

 .في ذلك تُ ح  د  في جميع جهودي، مهما ك  
 .[يدخل مالك الخير ومالك الشر]         

  يا فاوستس، اترك ذلك الكتاب اللعين جانبا  :مالك الخير
 16         .وال تنظر فيه، لئال ُيغوي روحك

 
 !رأسك هللا الشديد فوق   غضب   هيل  ويُ 
 .جديفهذا ت  . ، اقرأ الكتب المقدسةأاقر

 م، يا فاوستس، في ذلك العلم الشهيرتقد   :مالك الشر
 .الطبيعة جميعا كنز   م  الذي يضُ 

 16      في السماء« (44) يوپيتر»أنت  في األرض مثل  ُكن  
 .(41) لهذه العناصر ا  وحاكم دا  سي  
 [كانل  يخرج الم  ]           

  !ر هذابتصو   متُ تخ  كيف أُ  :فاوستس
  ما أريد؟ هل سأجعل األرواح تحمل إلي  

  .خلصني من جميع األوهاموتُ 
         س أريد؟وتقوم بأي عمل يائ  

 16 
 ب،ه  الذ   ب  إلى الهند في طل   سأجعلهم يطيرون  

 عن لؤلؤ المشرق،  ا  بحث   المحيط   حون  كتس  وي  
 في جميع أركان العالم الجديدبون  نق  ويُ 

 .نفيسة لذيذة وأطايب   عن فواكه بحثا  
        غريبة   سأجعلهم يقرأون لي فلسفة  

 16 
  .ي على أسرار جميع الملوك األجانبطلعونويُ 

رس  سأجعلهم يُ   ألمانيا كلها بالنحاس األصفر ون  و 
 .الجميلة« ڤيتنبيرك»ويجعلون نهر الراين الدافق يدور حول 

 ون قاعات الجامعة بالحرير،سأجعلهم يمأل
 56         .سبجمال الملب   الطالبُ  ن  ليتزي  
 بما يحملون لي من مال الجنود   دُ سأجن  
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 من أرضنا،« (41) پارما» أمير   دُ وأطرُ 
 على جميع األقاليم، مليكا   وأصيرُ 

 هجومية حرب   بلى، وآالت  
  56      .«آنتويرب»من سفينة النار في جسر  غرابة   أشد  

 .نن في خدمتي من األرواح يخترعوم   سأجعلُ 
 ،«كورنيليوس»األلماني ويا « لديسڤا»يا  تعال  

ما علي  بمشورتكما الحكيمة  !أنع 
 [«كورنيليوس»و« ڤالديس»يدخل ]                

 ڤالديس، يا ڤالديس الحبيب، ويا كورنيليوس
 466        ي األخيرفني ب  كما قد كس  يل  ن ك  أما اعل

 .الملعونة والعلوم   حر  السِّ  لكي أمارس  
 وغامضة،  كريهة   سفةُ الفل

 ة،الصغير   يستهويان العقول   وكال القانون والطب  
 .حر هو الذي استهوانيحر، فالسِّ إنه السِّ 

ي إذن يا صاحبي    466      .ن، ساعداني في هذا الجهدالكريم 
  وأنا الذي بمنطقي السلس

 الدين في الكنيسة األلمانية رجال   متُ قد أفح  
 «نبركڤيت»زهرة شباب  لتُ ع  وج  

 ى محاضراتي مثل األرواح الجهنميةيتقاطرون إل
 446     .حين جاء إلى الجحيم (41) التي تقاطرت على موزائيوس

 في المعرفة،« (46) ريباگآ»سأكون قرين 

 .في أوروبا جميعا شهيرا   ه األرواح  الذي جعله استحضارُ 
 ناتُ بر  هذه الكتب، ومعرفتك، وخ   :ڤالديس

  .فعنا إلى مصاف القديسينستجعل جميع الشعوب تر
 446     .مر الذين يطيعون سادتهم اإلسبانمثل الهنود الحُ 

 كذلك ستكون جميع األرواح في كل عنصر
 .دائما في خدمتنا نحن الثالثة

 كاألسود سوف يحموننا عندما نشاء،
 ،الة األلمان حاملي الرماحمثل الخي  
 416      .ون على جانبينايخب  « (45) الندالب»أوعمالقة 

 قد يظهرون أحيانا كنساء، أو صبايا غير متزوجات
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 ة  ب  ئ  شر  المُ  بهن  واج  ماال في ح  لن ج  ُيظل  
ي مليكة الجمال األبيضينأكثر مما ف  .ي ن هد 

 .ضخمة مولة  حُ  ن  فُ سُ  قطرون  من البندقية سوف ي  
 416       .(41)ةبي  الذه  ة  ومن أميركا سيحملون الجز  

 عام، كل (41) العجوز« ليبفي»التي تمأل خزائن 
 .إذا استطاع فاوستس العليم أن يكون عازما

 ، أنا عازم في هذه«ڤالديس» :فاوستس
 .اهذا اعتراض ن  ظُ فال ت  . عزمك أن تعيش ر  د  ق  

 416      حرُ ها السِّ حُ ر  ت  جالمعجزات التي سي   :كورنيليوس
 .آخر شيئا س  درُ ت   أال   مُ قس  ستجعلك تُ 
 علم النجوم،في  ليعا  من كان ض  

 المعادن، (45)يمياء بخ   في اللغات، خبيرا   ا  موهوب
 .حرها السِّ بُ طل  ت  تكون لديه جميع األسس التي ي  

 416      .ك ستكون شهيراك يا فاوستس، بأن  شكِّ إذن ال تُ 
 وسيقصدك من أجل هذه المعرفة

 .(16) «لفيد  »حي في الو   د  عب  ن زاروا م  مم   أكبرُ  عدد  
 حرالب   ها تجفيف  اح أن بوسع  تقول لي األرو

 –ن األجنبية الغارقة فُ كنوز جميع السُّ  لب  وج  
 416       .ناأها أجدادُ وات التي خب  الثر   بلى، جميع  

 .تراكبةفي مطامير أحشاء األرض المُ 
 نا نحن الثالثة؟عوزُ فقل لي إذن، يا فاوستس، ما الذي سوف يُ 

 !ُينعش روحي آه، هذا ما. ال شيء، يا كورنيليوس :فاوستس
ا، أر    حر،ني شيئا من أعمال السِّ هي 

 416        بةُمعش   ميلة  رها في خ  لكيما استحض  
 .هذه المباهج في كامل حوزتي فتكون  
 ،زلة  نع  مُ  ميلة  إذن أسرع إلى خ   :ڤالديس

 (14)« البانوس»و« بيكون»واحمل معك أعمال الحكيمين 
 ،«العهد الجديد»و« زامير العبريةالم»و
 466          مطلوب آخر   شيء   ي  وأ
 .خبرك به قبل انتهاء جلستناسنُ 

 هذه المعرفة م كلمات  يتعل   ال  أو   هُ ع  يا ڤالديس د   :كورنيليوس
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  تقن اإلجراءات، يستطيع فاوستس وبعد ذلك، عندما يُ 
 .م بنفسهب ما تعل  جرِّ أن يُ 

 466       .مك المبادئال سوف أعل  أو   :ڤالديس
 .يمن   معرفة   أكمل   وبعدها تكون

 معي، وبعد الطعام ش  ع  وت   إذن تعال   :اوستسف
 التفاصيل فيها، كل   فحصُ ن  س  
 .ب ما أستطيع فعلهي قبل ما أنام سأجرِّ ألن  

تُّ األرواح   رُ حض  هذه الليلة سأست    456    .في سبيل ذلك ، ولو م 
 

 [يخرجون]              
 
4-1 

لم]               [يدخل طالبا ع 
  يا ُترى ماذا جرى مع فاوستس،  :الطالب األول
 داوِّ ع  ت  الذي كان مُ 
 " !ثبته هكذاأ"د أصداء د  ياتنا ُتركل  على جعل 
 [ا  يدخل ڤاكنر يحمل خمر]            

 .هسنعلم ذلك اآلن، ها قد جاء غالمُ  :الطالب الثاني
 6       أنت، يا ُغالم، أين موالك؟ :الطالب األول

 .في عليائه يعلمهللا  :ڤاكنر
 أنت ال تعلم إذن؟؟كيف  :الطالب الثاني 

  .(11) بلى، أنا أعلم، لكن ذلك ال يتبع :ڤاكنر
 !المي، يا غُ عن   ل  و  ت   :الطالب األول

 46        .اترك المزاح وقل لنا أين هو
 ة التي تستند عليها، بوصفكج  كم الحُ ع بحُ تب  هذا ال ي   :ڤاكنر

ب هالكلذ .(11) جارِّ خ  ت  مُ   .، اعترف بالخطأ وُكن ُمنت 
 خبرنا؟إذن أنت لن تُ  :الطالب الثاني

 ولكن إذا لم تكونا. ألني سأخبرك أنت مخدوع، :ڤاكنر
 46      تسأالني مثل هذا السؤال أال   ب  ج  لين، و  مغف  
 وأليس( طبيعي جسد  )ألن أليس هو ، أبدا
 ذن ، لماذا تسأالني مثلإ؟(كرِّ ح  ت  مُ )ذلك 
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 بطبيعتي، ي بارد  ولكن ألن   ؟هذا السؤال
 أقصد –وات ه  ال إلى الش  بطيء الغضب، مي  

 16      أربعين قدما   ر  د  عليك أال تقترب ق   – إلى الحب  
 أراكما معا سوف ي بأن   ولو أني ال أشك  ،(11) من موقع التنفيذ

 وهكذا وقد انتصرت عليكما،على المشنقة في الجلسات القادمة
    :أبدأ بالكالم هكذا (16)في الدين  د  تشدِّ مُ  تقطيب  ما كُ يجه  بو   بُ طِّ سوف أق  
 العشاء على  في الداخل اء، موالي  يا إخوتي األعز   في الحق  

 ما قد ُتخبُركما هذه الخمرة، ك« كورنيليوس»و« ڤالديس»مع 
 16          .لو استطاعت الكالم

 وهكذا فليبارككما الرب، ويحفظكما،. يا سادتي
 .ا إخوتي األعزاءويرعاكما، ي
 [يخرج ڤاكنر]              
 .آه يا فاوستس :الطالب األول

 إذن أخشى ما كنت أخشاه دوما،
 16       .بأنك قد وقعت في ذلك العلم اللعين

 .به هذان االثنان في العالم كله هر  الذي اشتُ 
 ي، غير قريب من  لو كان غريبا   :الطالب الثاني

 .حزينا   هعلى روح   لني الخطرُ ع  لج  
 .ب إلى رئيس الجامعة ونخبرهلنذه   ولكن تعال  

 16      .ه إليناعيدُ ا يُ قورة مم  ه الو  تُ فقد تكون نصيح  
 .نقذه اآلنما يُ  ة  م  ث   يكون   أخشى أال   :الطالب األول
 .فعله طيعُ ست  رى ما ن  نا ن  ع  ومع ذلك د   :الطالب الثاني
 [يخرجان]               

 
[4-1] 
 
 في شرفة المسرح العليا، ،اطينيدخل إبليس وأربعة شي .د  ع  ر  ] 

 .[، غير شاعر بوجودهمويدخل فاوستس معهم بهذه الخطبة ،يحمل كتابا  
 

 اآلن وظالل الليل الكئيبة، :فاوستس
 ،ةع  عش  ش  لرؤية الجوزاء في إطاللتها المُ  فُ تتشو  
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 ن قارة القطب الجنوبي نحو السماء،م زُ برُ وهي ت  
 مة،ء بأنفاسها الفاح  ي األجواوتغش  

 6         يا فاوستس، ابدأ تعاويذك،
 ،ك  أمر   طيعُ ب إن كانت الشياطين ستُ وجرِّ 

 .الذبائح إليهم مت  وقد   ت  لي  بعد أن ص  
 [يرسم دائرة]               

ه، الربِّ  في داخل هذه الدائرة اسمُ  هو   ي 
 ،(15) صحيفي لألمام والخلفناس ت  في ج  

 46        .ديسين األبرارمختصر أسماء الق
 صل بالسماوات من أجرام،وأرقام لكل ما يت  

 .ط بأسماء البروج والنجوم السيارةوخرائ
 .هي التي ترغم األرواح على الظهور

 عازما، ن  ويا فاوستس، أن تك إذن ال تخش  
 46      .حر إنجازهيع السِّ ب أقصى ما يستطوتجر  

 
 [رعد]              

 ولتكن! عي، يا آلهة نهر الجحيممة فوح  كوني ص  
 يا أرواح تحية لك  ! ثة قويةالمثل   ههو  روح ي  

 يا إبليس، يا أمير! لماء والترابالنار والهواء وا
 بوب، يا ملك جحيم النار،علز  المشرق، يا ب  

 16    ل إليكم أن يظهر مفيستوفيليسون، نتوس  گورگيا ديمو

 من  ه  ه وج  هو  ي   لماذا تتريثون؟ وحق  . ويقوم
 لذي أرسمه اآلن، ا الصليب ، وبحق  هُ رشُ ش  ر  س الذي أُ والماء المقد  

 .نفسه عندما نأمرهواتنا، لينهض مفيستوفيليس ل  ص   وبحق  
 [الماء المقدس ويعمل إشارة الصليبفاوستس يرش ]           
 [ينن  ة تدخل شيطان، مفيستوفيليس، في هيئي]           

 أنت من القبح بحيث .تكر هيئغيِّ وتُ  أن تعود   آمرك  
 16  .خدمتي أن تكون فيال تليق 

 عجوز؛ (11) في هيئة راهب فرانسيسكاني د  اذهب، وعُ  
 .فتلك الهيئة المقدسة أكثر ما يليق بشيطان

 [يخرج الشيطان مفيستوفيليس]          



  

 24 
 

 .في كلماتي السماوية فائدة   ة  أرى ثم  
                    العلم؟ من ذا الذي ال يريد أن يكون بارعا في هذا

 16  !ه طاعة وتواضعمفيستوفيليس هذا، كلُّ  س  ما أسل  
 .حر وتعاويذيهكذا هي قوة السِّ 

 [يدخل مفيستوفيليس في مالبس راهب]           
 فاوستس، ما الذي تريدني أن أفعل؟واآلن يا  :مفيستوفيليس

 آمرك أن تقوم على خدمتي على مدى حياتي،:فاوستس 
 يأمر به فاوستس وم بكل ماأن تق

 16   ر يسقط من مدارهن تجعل القمسواء أ
 .أو تجعل البحر المحيط يغمر العالم

  العظيم سيأنا في خدمة إبل :مفيستوفيليس
 .من دون إذنه وال أستطيع أن أتبعك

 .ا يأمر بهيجب أال نفعل أكثر مم  .
 16       ألم يأمرك هو أن تظهر لي؟ :فاوستس

 .هنا اآلن بمحض إرادتي ، لقد جئتُ كال   :مفيستوفيليس
 .متعاويذي؟ تكل   ك  م  ق  ألم تُ  :فاوستس

 ".دفةاصمبال"ه يبقى ذلك كان السبب، لكن :مفيستوفيليس
 اسم هللا، ألننا عندما نسمع أحدا يهينُ 

 16      ه المسيح،ص  سة ولمخل  ب المقد  ر للكتُ ويتنك  
 ،ةه المجيدروح   ب  إليه آملين أن نكس   نطيرُ 

   ولن نأتي إال إذا استخدم من الوسائل
 .ضه لخطر اللعنة األبديةما يعر   

 فإن أقصر طريق الستحضار األرواح لذا،
 50        ر لأللوهةهو اإلفراط في التنك  

 .والصالة بخشوع ألمير الجحيم
 .وذلك ما فعله فاوستس :فاوستس
 :فعله، وهو يؤمن بهذا المبدأ وقد تم  

 وحده، ى رئيس الشياطينال يوجد من رئيس سو
 66   .س فاوستس نفسهوإليه يكر  

 هذه ال ترعبني،« اللعنة»كلمة 
 .ألني أخلط الجحيم بالنعيم
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 (11) !ألن روحي مع الفالسفة القدامى
 ولكن لنترك هذه الصغائر التافهة التي تشغل البشر،

 56        دك هذا؟إبليس سي   هُ ن  وقل لي، ما كُ 
 .ر األكبر، وقائد جميع األرواحهو األمي :مفيستوفيليس

 ألم يكن إبليس هذا مالكا يوما ما؟ :فاوستس
 .بلى، يا فاوستس، ومحبوبا شديد القرب من هللا :مفيستوفيليس

 للشياطين؟ وكيف صار إذن أميرا   :فاوستس
 56      رسة،طآه، بكبرياء الطموح والغ :مفيستوفيليس

 
 .جنةالتي من أجلها قذفه هللا بعيدا عن وجه ال

 ومن أنتم الذين تعيشون مع إبليس؟ :فاوستس
 أرواح تعيسة سقطت مع إبليس، :مفيستوفيليس

 ليس،تآمرت ضد إلهنا مع إب
 16        .وهي ملعونة إلى األبد مع إبليس

 وأين مكان لعنتكم؟ :فاوستس
 .في الجحيم :مفيستوفيليس

 وكيف اتفق إذن أنك خارج الجحيم؟ :فاوستس
 .هو الجحيم، فأنا لست خارجه هذا :مفيستوفيليس

 16        أتظن أني، الذي رأيت وجه هللا،
 المباهج األبدية في الجنة، وذقتُ 

 من  ه  أنني ال أتعذب بعشرة آالف ج  
 من النعمة األبدية؟ رمتُ لكوني قد حُ 

 هذه األسئلة التافهة عنك  ع  آه يا فاوستس، د  
 16       !لتي تثير الرعب في روحي الذاويةا
 هل أن مفيستوفيليس العظيم جزوع! كيف :وستسفا

 ات الجنة؟لكونه محروما من مسر  
 م إذن من فاوستس وصموده الرجوليتعل  

 .ات التي لن تنالهاواهزأ بتلك المسر  
 16      :واحمل هذه األنباء إلى إبليس العظيم باذه

 على نفسه الموت األبدي بما أن فاوستس قد جر  
 ،«يوپيتر»ة رة ضد ألوهبأفكار متهو  
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 إنه يتنازل إليه عن روحه، ل  قُ 
 ر له أربعا وعشرين سنة،لكي يوف  

 56       ية كاملةيجعله يعيش فيها في بهجة حس  
 ،في خدمتي أبدا ك  ع  ويض  
 ه،ني أي شيء أطلبُ لتعطي  

 وتخبرني عن أي شيء أسأل،
 عين أصدقائي،أن تقتل أعدائي وتُ 

 56         إلرادتي، دوما مطيعا   وتكون  
 

 ار،إلى إبليس الجب   د  اذهب وعُ 
 ابلني في مكتبي عند منتصف الليل،وق

 ثم أبلغني بقرار موالك
 .سأفعل، يا فاوستس :مفيستوفيليس

 [يخرج مفيستوفيليس]          
 466    ما يوجد من نجوم، ر  د  لو كان لي من األرواح ق   :فاوستس
 .ها جميعا إلى مفيستوفيليسألعطيتُ 

 راطورا عظيما في العالممبإبعونه سأكون 
 بوبخالل الهواء اله  وأقيم جسرا  

 .ر من الرجالف  المحيط مع ن   ألقطع  
 466     التالل التي تربط ساحل أفريقيا، نسوف أجمع بي

 انيا،وأجعل تلك البالد جزءا من إسب
 .وكالهما يرفدان مملكتي

 ي،لن يعيش إال بإذن من   (15) واالمبراطور
 .ألمانياوال أي مليك في 

 446         ه،في ما رغبتُ  اآلن وقد نلتُ 
 سأعيش في تأمل هذا العلم 

 .إلى أن يعود مفيستوفيليس ثانية
   يخرج فاوستس من أسفل المسرح، ويخرج إبليس ]          
      ]ن من الشرفة العليا اآلخرو والشياطين          
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4-1 
 [رجالمه  « روبن»نر وگاڤ يدخل]         

 .د  ل  تعال هنا يا و   :اكنرڤ
 !د بوجهكل  ، و  (16) لعنة هللا! ؟ ياللعار لشخصيتيد  ل  و   :روبن
 .كثيرا من األوالد لهم لحى، أنا متأكد رأيت  
 (14) دهم، ما عندك مداخيل؟يا سي   :ڤاكنر
 6      .ديبلى، ومخاريج كذلك، كما ترى، سي   :روبن

 
 !ري  مزاحهستر عُ بد فقير، وال ما ي  لألسف، ع   :ڤاكنر

 أعرف أن الجلف عاطل عن العمل، وجائع إلى
 حد أنه مستعد لبيع روحه إلى الشيطان مقابل

 .مطبوخةقطعة كتف لحم غنم حتى ولو كانت بدمها وغير
 46      أنا أريدها مسلوقة تمام،. ا، أبداذما هك :روبن

  .الثمن الغالي، أقول لك سأدفع هذا بات مضافة، إذا كنتُ مع مطي  
 م، هل تريد أن تكون تابعي وتقوميا غال :اكنرڤ 

 "يا تلميذي أنت " :على خدمتي وأجعل هذه تقول 
 كيف، بالشِّعر؟  :روبن 
 46     .وقاتل الحشرات (11)ال، بالحرير المطروق  :ڤاكنر 

 .قاتل الحشرات؟ هذا يفيد في قتل الهوام :روبن
 .إذن يحتمل إذا خدمتك سأمتلئ بالقمل

 نهخدم، ألأو لم ت   ستكون، إذا خدمت   وهكذا :ڤاكنر
 م تلتحق بصحبتي فورا ولسبع سنواتيا غالم إذا ل

 16      (11) مل فيك إلى شياطين أليفةسأقلب جميع الق  
قك إربا وأجعلها   .تمز 

 ر على نفسك الجهد،دي، وف  ال، يا سي   :روبن
 فع ثمن طعامها وشرابها،معي كأنها تدألنها أليفة 
 .بالقولهذا  وأؤكد لك

 16     ،الم، واصل المزاحب يا غُ طي  [ يعرض ماال] :ڤاكنر 
 (11) .ذ هذه الدراهم الذهبوخُ 

 .إي، وهللا، سيدي، وأشكرك، أيضا :روبن
  عليك أن تحضر في ظرف ساعة،واآلن  :ڤاكنر
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 .تكون وحيثما تكون سيجلبك الشيطان عندما
 16       .، خذ دراهمك، ال أريدهاهاك   :روبن

 
 [يحاول إعادة النقود]           
 سأجلب اثنينساعة ال ز نفسك، ألنيتعاقد جه  أنت مُ . ال، أبدا :ڤاكنر

 !«بيلچر»! «بانيو» -من هنا  من الشياطين ليحمالك
 سوففإلى هنا « لچربي»؟ لو جاء «بيلچر» :روبن

 .أنا ال أخاف الشيطان. أقذفه خارجا  
 [نناشيطا يدخل]              

 16   ستخدمني اآلن؟دي، هل كيف اآلن، سي   [اطبا روبنخم] :ڤاكنر
 .د الشيطان إذنأبع  . ببلى، يا ڤاكنر الطي   :روبن
 !يا أرواح، أبعدوا :ڤاكنر

 [يخرج الشيطانان]               
 .عنيبتالم، اواآلن يا غُ 

  ولكن اسمع، موالي،  .سأفعل يا سيدي :روبن
 16      ؟ مني مهنة استحضار األرواح هذهستعل  هل 
 ك إلىمك كيف تقلب نفس  الم، سأعل  بلى يا غُ  :ڤاكنر

 .رذ، أو أي شيءة، أو فأرة، أو جُ كلب، أو قط  
 !رذ؟ رائع يا ڤاكنرة، أو فأرة، أو جُ كلب، أو قط   :روبن
 م ڤاكنر، وعليك أن تسيرني المعل  يا جلف، سمِّ  :ڤاكنر

 16      ك اليمنى على استقامة كعبين عينُ كُ بانتباه، ولت  
 ."كأنك إنما تتبع خطواتنا"يسر، لتكون ألا

 .حسنا، يا سيدي، أضمن لك ذلك :روبن
 [يخرجان]               

 
1-4  

 [يدخل فاوستس إلى مكتبه]              
 ك اللعنة؟صيب  واآلن يا فاوستس، أيجب أن تُ  :فاوستس

 (16) أيمكن أن يأتيك الخالص؟
 ة؟الجن  ما الفائدة إذن من التفكير باهلل و

 !سلهذه الخياالت العقيمة، وايئ   عدا  بُ 
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 6       .ق برئيس الشياطينوث   ايأس من هللا
 .عازما ن  واآلن ال تتراجع، يا فاوستس، وكُ 

 :د؟ آه، ثمة شيء يهمس في أذنيلماذا تترد  
 !إلى هللا ثانية د  حر، وعُ ر لهذا السِّ تنك  

 .كلكنه ال يحب  
 46       ة،اإلله الذي تخدم هو شهوتك الخاص

 .ة رئيس الشياطينحيث تكون محب  
 سوف أبني مذبحا وكنيسةله 
 .فاترا من أطفال حديثي الوالدة م دماوأقدِّ 

 [لكانيدخل م  ]               
 .م، يا فاوستس، في ذلك العلم الشهيرتقد   :مالك الشر
 46    .يا فاوستس الحبيب، اترك ذلك العلم المقيت :مالك الخير
 ما هذه؟ –لتوبة، الصالة، الندم ا :فاوستس

 .آه، هذه وسائل لتوصلك إلى الجنة :مالك الخير
 ، ثمرة الجنون،بل هي أوهام   :مالك الشر

 .رون منهاكث  ل من يُ ب  صيب بالخ  تُ 
 16    .ةة وما في الجن  ر بالجن  يا فاوستس الحبيب، فكِّ  :مالك الخير
 .نىر بالجاه والغال، يا فاوستس، فكِّ  :مالك الشر

 [لكانم  يخرج ال  ]              
           !الغنى؟ ها  :فاوستس

 .ستكون لي (15) «إيمدن»السيادة على متاجر  
 ندما يقف مفيستوفيليس إلى جانبي؛ع
 16      تقدر أن تؤذيني؟ فاوستس، أنت آمن؛قوة  أي
 ،مفيستوفيليس، تعال  . شكوك أي   بد  ال تُ 

 .يس العظيمبة من إبلواجلب لي أخبارا طيِّ 
 !، يا مفيستوفيليسمنتصف الليل؟ تعال   ن  ح  ألم ي  

 !"تعال، تعال، يا مفيستوفيليس " 
 [دخل مفيستوفيليسي]            

 16       رني بما يقول إبليس موالك؟واآلن خبِّ 
  قوم على خدمة فاوستس بأني يجب أن أ :مفيستوفيليس
 .وهكذا يشتري خدمتي بروحه طوال حياته،
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 .اآلن قد فعل فاوستس ذلك بحضورك :سفاوست
 اآلن ولكن عليك أن توصي بها رسميا :مفيستوفيليس

 16        وتكتب وثيقة بالهدية بدمك أنت
 .ضمانة هي ما يريده إبليسألن تلك ال
 .ها، سأعود إلى الجحيملو رفضت  
 رني،انتظر، يا مفيستوفيليس وخبِّ  :فاوستس

 ما الذي ُتفيد روحي موالك؟
 16         .ع مملكتهتوسِّ  :فيليسمفيستو

 
 ألهذا السبب ُيغوينا هكذا؟ :فاوستس

 "شركاءفي التعاسة من المريح للتعساء أن يكون لهم :"مفيستوفيليس
 بون اآلخرين؟عذ  ألديكم أي آالم، يا من تُ ! ماذا :فاوستس

 .ما في أرواح البشر اآلدمية ر  د  بق   :مفيستوفيليس
 16     سأكسب روحك؟ ل لي، يا فاوستس، هلولكن ق

 لك، وأقوم على خدمتك، وسأكون عبدا  
 .وأعطيك أكثر مما في طاقة عقلك أن يسأل

 .بلى، يا مفيستوفيليس، سأعطيه إياها :فاوستس
 إذن، يا فاوستس، اطعن ذراعك بشجاعة، :مفيستوفيليس

 66         د روحك حتى ذلك اليوموقيِّ 
 له،عيها إبليس العظيم ملكا الذي فيه يد  

 .وعندها ستغدو عظيما مثل إبليس
 [يجرح ذراعه] :فاوستس

 ة فيكانظر، يا مفيستوفيليس، محب  
 ه هوه، وبدم  فاوستس ذراع   ح  ر  ج  
 66        .إلبليس العظيم لكا  ه مُ ن روح  ضم  ي  

 .السيد األكبر وأمير الليل األبدي
 قاطر هذا الدم من ذراعي،انظر كيف يت

 .ين ذلك مؤاتيا لرغبتوليكُ 
 ولكن يا فاوستس، :مفيستوفيليس

 56         .صيغة عقد هدية اكتبه في
 يا مفيستوفيليس،،كن ول ]  يكتب[ب بلى، هكذا أكتُ  :فاوستس
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 .دمي يتخثر، وال أستطيع أن أكتب أكثر
 .ه في الحالل  سيِّ لتُ  سأحمل لك نارا   :مفيستوفيليس

 [يخرج مفيستوفيليس]               
  دمي؟ فُ ينذر به توقُّ  ما الذي :فاوستس

 56      أهو غير راغب في أن أكتب هذه الوثيقة؟
 ذا ال يسيل، لكي أستأنف الكتابة؟لما
 !ف هناآه، لقد توق   "فاوستس، يمنح روحه إليك"

 ؟ أليست روحك ملكا لك؟ستمر  لماذا ال ت  
 ."فاوستس يمنح روحه إليك" إذن اكتب من جديد، 

 [.فيليس حامال وعاء ناريدخل مفيستو]              
 16  .ضعها على الجرح. انظر يا فاوستس ها هي النار :مفيستوفيليس

 .ها، اآلن يبدأ الدم يسيل من جديد :فاوستس
 .واآلن سأضع نهاية للحال

 [يكتب]               
 [جانبا] :مفيستوفيليس

 ما الذي لن أفعله لكي أكسب روحه؟
 .الوثيقة اكتملتهذه ( 11)"  ل  كم  قد أُ "  :فاوستس

ث روحه إلبليس  16        .وفاوستس قد ور 
 ولكن ما هذه الكتابة على ذراعي؟

 أهرب؟أن إلى أين يجب  (11) " يا إنسان، اهرب" 
-  .لو إلى السماء، فسوف يقذفني إلى الجحيم

 .ي، ال توجد كتابة هنالقد زاغ البصر من  
 16       .حتى هنا مكتوبة. بلى، أراها بوضوح

 .لكن فاوستس لن يهرب!" يا إنسان، اهرب" 
 .له ما يبهج عقله سأجلبُ [ اجانب] :مفيستوفيليس

  يخرج مفيستوفيليس، يدخل شياطين، يقدمون تيجانا ]     
   ون، ثم يخرجون،اوستس، يرقصفوأردية فاخرة إلى       
 [يدخل مفيستوفيليس      

 .يسم يا مفيستوفيلما معنى هذا العرض؟ تكل   :فاوستس
  شيء يا فاوستس، بل للتسرية عنكال :مفيستوفيليس

 16       .حر فعلهعلك ترى ما يستطيع السِّ ولج  
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 ولكن هل أستطيع استحضار مثل هذه األرواح عندما أريد؟ :فاوستس
 .يا فاوستس، وأشياء أعظم من هذهنعم  :مفيستوفيليس

 يا مفيستوفيليس، خذ هذه الوثيقة،إذن  :فاوستس
 –وروح  د  س  ج   بهدية   د  هُّ ع  ت  

 56         نفِّذولكن على شرط أن تُ 
 .جميع العهود والبنود بيننا نحن االثنين

 إبليسبالجحيم وب يا فاوستس، أقسمُ  :مفيستوفيليس
 .الوعود بيننا نحن االثنين ذ جميع  أن أنفِّ 

 .إذن اسمعني أقرأ هذه، يا مفيستوفيليس :فاوستس
 56         :على هذه الشروط التالية"

 .في الشكل والمادة أن يقدر فاوستس أن يكون روحا  : أوال
 له ن مفيستوفيليس خادما  أن يكو: ثانيا

 .هى أوامر  وأن يتلق  
 مفيستوفيليس لهأن يعمل  : ثالثا

 466          .ويجلب له ما يشاء
 .أن يبقى في غرفته أو بيته غير مرئي: رابعا

 س المذكوروأخيرا عليه أن يظهر أمام جون فاوست
 في جميع األوقات في أي شكل أو هيئة يريد،

 ، دكتور، بهذه الهدايا«بيركنڤيت»أنا جون فاوستس، من 
 466   لى إبليس، أمير الشرق وإلى وزيرهم كال الجسد والروح إأقدِّ 

 ا بعد انقضاءمإضافة إلى ذلك أمنحهمفيستوفيليس، 
 الهين المذكورين أعض  ر  أربع وعشرين سنة، وبقاء الغ  

 الصالحية ألخذ أو نقل جون فاوستس ين، كامل  سالم  
 .هما حيثما يكونإلى مقام   ودما   ، لحما  وروحا   المذكور، جسدا  

 446         ."بإقراري، جون فاوستس
 م هذه كوصيتك؟سل  قُل  يا فاوستس، هل تُ  :مفيستوفيليس

 ك  عط  بلى، خذها، وليُ [ الوصيةيعطيه ] :فاوستس
 .الشيطان خيرها

 .واآلن، يا فاوستس، اطلب مني ما تشاء :فيستوفيليسم
 446      .أريد أن أسألك عن الجحيم: أوال :فاوستس

 الجحيم؟بقل لي، أين هو المكان الذي يدعوه الناس 



  

 33 
 

 .تحت السماوات :مفيستوفيليس
 ولكن أين؟.. بلى، وهكذا جميع األشياء األخرى :فاوستس

 ،اصرفي داخل أحشاء هذه العن :مفيستوفيليس
 416         .ب ونبقى إلى األبدعذ  حيث نُ 

 رةجحيم ال حدود لها، وال هي مقتص  ال
 على مكان بعينه، ولكن الجحيم هي حيث نكون

 .وحيث توجد الجحيم يجب أن نبقى إلى األبد
 د العالم كلهوباختصار، عندما يتبد  
 416         راويغدو كل مخلوق مطه  

 .هي ليست نعيما اتغدو كل األماكن جحيما مم  
 .أعتقد أن الجحيم خرافة :فاوستس

 .عقلك ر الخبرةُ بلى، استمر بهذا االعتقاد، حتى تغي   :مفيستوفيليس
 لماذا تعتقد أن فاوستس يجب أن تحل عليه اللعنة؟ :فاوستس

 416    ، بحكم الضرورة، فهذه هي الوثيقةبلى :مفيستوفيليس
 .ك إلبليسروح   حت  ن  التي بموجبها قد م  

 بلى، والجسد كذلك، ولكن ما قيمة ذلك؟ :فاوستس
 هل تعتقد أن فاوستس من الخطل بحيث يظن

 أن بعد هذه الحياة ثمة أي ألم؟
  416      .كال، هذه تفاهات، ومحض حكايات عجائز

 تثبت النقيض، ي حالة  ولكن   :مفيستوفيليس
 .وأنا اآلن في الجحيم ألني أخبرك بأني ملعون  

 .أن أكون ملعونا و كانت هذه هي الجحيم، لرغبتُ ، لكال   :فاوستس
 جاج؟، وح  ير  ، س  كل  ، أما هذا؟ نوم  

 416   ة في ألمانيا،بي  لي زوجة، أجمل ص   هذا، هات   نك  ع   ع  ولكن د  
 .، وال أستطيع العيش بال زوجةوشهواني   ألني فاسق  
 .حسنا يا فاوستس، ستكون لك زوجة :مفيستوفيليس
 [امرأة شيطانةيجلب ]            
 ما هذا المنظر؟ :فاوستس

  إذن، يا فاوستس، هل تريد زوجة؟ :مفيستوفيليس
 416     .ال، ال أريد زوجة! ة جداهذه عاهرة ناري   :فاوستس

 .ليس الزواج إال لعبة احتفالية :مفيستوفيليس
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 .ني ال تفكر فيها بعد اآلنفإذا كنت تحب  
 [يخرج شيطان]            

  مل البغايا سأختار لك أج
 .هن إليك كل صباح عند سريركوأجلبُ 

 466       .لك فؤادكك ستكون م  امن تهواها عينف
 (15)« نيلوپهب»ولو كانت عفيفة مثل 

 أو حكيمة حكمة ملكة سبأ، أو جميلة
 .اء قبل سقوطهجمال إبليس الوض  

 [دم له كتابايقِّ ]           
 ن فيهع  م  هذا الكتاب، وت   ذ  ، خُ هاك  
 466        ديد هذه السطور يجلب الذهب؛تر

 رسم هذه الدائرة على األرض
 رقعد والزوابع، والعواصف، والب  يجلب الر  

 ر هذه بخشوع ثالث مرات لنفسككرِّ 
 يبرز لك فرسان شاكي السالح

 456         .جاهزين لتنفيذ ما تأمر به
 .على هذا الكتاب الجميلشكرا، يا مفيستوفيليس،  :فاوستس

 .حافظ عليه كما أحافظ على حياتيسأ
 [يخرجان]                

1-1 
 [حرج ومعه كتاب س  مهرِّ يدخل روبن الُ ]                

  

ك  »هيه،  [ينادي من خارج المسرح]   (16) ك عالخيل هناكعين  « د 
 تور فاوستس،حر من عند دكعندي واحد من كتب السِّ  -. حتى أرجع لك

ل  .لها مثيل ما واآلن راح نعمل ح ي 
ك  ]                 [يدخل د 

 .ي الخيلهيه، روبن، الزم ترجع وتمش   :د ك
 6   .رها، وإيماني، أنا مشغول بغيرهاي الخيل؟ احتقأنا أمش   :روبن

 وحدها هي A( يقرأ. )ي نفسها إذا أعجبهاخل  الخيل تمش  
,the,e,h,t,a o  وحدها هيoاشطب ، 

 ي، يا سائسا أم  ي، أنت يابعد عن  « نگورگن گورأ
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 الخيل يا جاهل،
 46      ، ما هذا بيدك؟ كتاب؟ أنت ال تقدرك  ن  لع  ي   :د ك
 .وال كلمة فيه تقرأ
  أقول لك ،ابعد عن الدائرة [يرسم دائرة] هذا ستراه اآلن :روبن
 .الخيول مع اللعنة أدفعك إلى مربط وإال  
 ي وهللا، أحسن لك تترك مسخراتك، ألنهيا حظ   :د ك

 46      .ع صاحب الخان راح يسحرك، صدقنيجلو ر
 

 رني؟ اسمعني، لو عاد صاحبنا هنا،صاحبنا يسح :روبن
 ا رأيتمحلوات على رأسه،  (14)راح ألصق زوج قرون 

 .مثلها في حياتك
 (11) .لت هذاأنت ال تحتاج تعمل هذا، الست  عم :د ك

 16    نا من خاض بالعميق في بعض األموريوجد مع :روبن
 .عض الناس، لو عندهم استعداد للكالممثل ب

 تك ما كنت تتلصص عليهاربك الطاعون، حسب  يض   :كد
 ولكن ارجوك قل لي صراحة، .طالع نازل لالشيء

 يا روبن، هل هذا كتاب سحر؟
 16     .قل لي أي شيء تريدني أعمل، وأنا أعمله :روبن

 لو أردت أن ترقص بالعري، انزع مالبسك،
 عجبك تروح إلىأو إذا أ.  في الحال وأنا أسحرك

 طيك خمر أبيض، خمر أحمر، خمرةالحانة معي، سأع
 ر مسكي، نبيذ حلو، خمرة بالتوابلدو، خمربو

ب  .طن، وما راح ندفع وال فلس واحدب  يا  وأشر 
 16     .أرجوك فورا، أنا عطشان مثل كلب! جميل :دك

 .ينا نروحإذن تعال، خل   :روبن
 [يخرجان]             

 
1-1 

 [يدخل فاوستس إلى مكتبه ومعه مفيستوفيليس]             
 

 مد  ع إلى السماوات، أشعر بالن  عندما أتطل   :فاوستس
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 الشرير،ا مفيستوفيليس ك، ين  وألع  
 .اتألنك حرمتني من تلك المسر  

 كان ذلك من اختيارك أنت، يا فاوستس، فاشكر نفسك :مفيستوفيليس
 6      ؟المجد ولكن هل تظن أن السماء شيء بهذا

 وستس، أنها ليست بنصف هذا الجمالأفيدك، يا فا
 .أي إنسان يعيش على األرض زينُ أو ي   ك  زينُ الذي ي  

 وكيف ُتثبت ذلك؟ :فاوستس
 .كان أكثر نقاء   لإلنسان، يوم   ت  ق  ل  لقد خُ  :مفيستوفيليس

 46  .لي ت  ق  ل  لإلنسان، فإنها قد خُ  ت  ق  ل  السماء قد خُ  تإذا كان :فاوستس
 .ى عن هذا السحر وأتوبسأتخل  

 [كانل  يدخل الم]              
 .فإن هللا سيرحمك! فاوست، ُتب   :مالك الخير
 .هللا ال يمكن أن يرحمك. أنت روح :مالك الشر
 همس في أذني أنني روح؟من الذي ي   :فاوستس

 46       .مني هللافألكن شيطانا، مع ذلك قد يرح
 .ذا ما ندمتُ مع ذلك، قد يرحمني هللا إ

 .بلى، لكن فاوستس لن يندم أبدا :مالك الشر
 [كانيخرج المل  ]             

ىق :فاوستس  ال يمكنني أن أندم: لبي قد تقو 
 .فأنا ال أكاد أذكر الخالص، أو اإليمان، أو الجنة

 16      مسمومة    وخناجرُ  ، مشانقُ ، سموم  سيوف  
  نفسي؛ أمامي ألقتل  موضوعة  
 أن أفعلها، زمان كان علي  وقبل هذه ب

 .لوال أن المتعة الجميلة قهرت اليأس العميق
 نشد لياألعمى يُ « هوميروس»ألم أجعل 

 16      (11)؟ «أوينونه»سكندر وموت عن حب اإل
 (11) «طيبه»ألم أجعل الذي بنى أسوار 

 من قيثارته الرخيمة بصوت شجي  
 يعزف الموسيقى مع تابعي مفيستوفيليس؟

 أموت، إذن، أو أنحدر إلى اليأس؟ أن لماذا يجب
 16         .أنا مصمم، فاوستس لن يندم
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 تعال ،يا مفيستوفيليس، فلنستأنف الح جاج
 .ر في األفالك اإللهيةونفكِّ 
 هل توجد مدارات كثيرة فوق القمر؟. متكل  

 ،أليست جميع األجرام السماوية جرما واحدا
 16        مثل مادة هذه األرض المركزية؟

 مثل العناصر، هي السماوات :مفيستوفيليس
 (16) لى،لعُ من القمر حتى السماوات ا بدءا

 متداخلة في مدارات بعضها،
 وتدور مع بعضها حول محور واحد

 16       األوسع الذي نهايته تدعى قطب العالم
 حل، والمريخ، أو المشتريوليست أسماء زُ 

 .لة، بل هي كواكب سيارةي  خ  ت  مُ  أسماء  
 ؟(في قياس المكان والزمان)ولكن هل لها جميعها حركة واحدة  :وستسفا

 جميعها تتحرك من الشرق إلى الغرب في أربع وعشرين :مفيستوفيليس
 16     ها تختلف في حركاتهاي العالم، لكن  طب  ساعة على قُ 

 .ي دائرة البروجطب  عند قُ 
 .رهاهذه المسائل البسيطة يستطيع ڤاكنر أن يقرِّ  :فاوستس

 ألدى مفيستوفيليس خبرة أعظم؟
 من الذي ال يعرف الحركة المزدوجة للكواكب؟

 66        طبيعيبأن األولى تتم في يوم 
 حل في ثالثين سنة،زُ : والثانية هكذا

 المشتري في اثنتي عشرة، المريخ في أربع، الشمس،
 .ة وعطارد في سنة، القمر في ثمانية وعشرين يومار  ه  الزُّ 

 " مالئكي؟ تأثير  " أو مدار مجال   لكن قل لي، هل لكل  و. وليةهذه معلومات أ
 66          .بلى :مفيستوفيليس

 .أو المدارات كم يوجد من السماوات :فاوستس
 ة السماويةالكواكب السبعة، القب  : تسعة :مفيستوفيليس

 .لىوالسماوات العُ 
 "؟  وريل  بناري ومدار   مدار  " ولكن أال يوجد :فاوستس
 56    .، يا فاوستس، هذه خرافات محضكال   :يليسمفيستوف
 ا ال تحدثلماذ: ر لي إذن هذه المسألةفسِّ  :فاوستس
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  و تقابلها،أ األجرام السماوية، حامات الت
 واحد،                 وقت أو الخسوفات جميعها في  ه القمرأو تختلف أوجُ 

 ؟وفي بعضها تقل  ر لكنها في بعض السنين تكثُ 
 ." ية بالنسبة للكلوبسبب حركتها غير المتسا"  :سمفيستوفيلي
بت ني ، :فاوستس  56   ي عمل العالم؟واآلن أخبرني من الذ حسنا، أج 

 .لن أفعل :مفيستوفيليس
 .رنيعزيزي مفيستوفيليس، خبِّ  :فاوستس

 .، يا فاوستسعلي   ال تلح   :مفيستوفيليس
 د لي أن تخبرني بكل شيء؟يا لئيم، ألم تتعه   :فاوستس

 16      .مملكتنا بلى، إذا لم يكن ضد   :مفيستوفيليس
 .ر بالجحيمها، أنت ملعون، فكِّ هذه ضد  
 .ر يا فاوستس باهلل، الذي خلق العالمفكِّ  :فاوستس

 .ر هذهتذك   :مفيستوفيليس
 [يخرج مفيستوفيليس]               

 !بلى، اذهب، أيها الروح الملعون، إلى الجحيم القبيح :فاوستس
 16      .روح فاوستس المكروب نت  أنت الذي لع  إنك 

 األوان؟ هل فات  
 [كانل  يدخل الم  ]               

 .األوان فات   :مالك الشر
 .م فاوستسند  ت أبدا، لو ي  فُ لم ي   :مالك الخير
 .قك الشياطين إرباندم، ستمزِّ لو ت   :مالك الشر
 16       .اندم، وهي لن تخدش جلدك :مالك الخير

  
 [كانل  يخرج الم  ]             

 صي،صي، يا مخلِّ يا مسيح، يا مخلِّ  :فاوستس
 .ك إلنقاذ روح فاوستس المكروبعون  

 ]يدخل إبليس ورئيس الشياطين ومفيستوفيليس]            
 .المسيح ال يمكن أن ينقذ روحك، ألنه عادل :إبليس

 .ال يوجد سواي من له مصلحة بروحك
 16     ن تبدو بهذه الفظاعة؟من أنت يا مآه،  :فاوستس
 أنا إبليس، :إبليس
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 .وهذا هو رفيقي أمير الجحيم
 !اه، يا فاوستس، لقد جاءا ليذهبا بروحك :فاوستس

 .أنك تؤذينابخبرك لقد جئنا لنُ  :رئيس الشياطين
 56      .أنت تستجير بالمسيح خالفا لوعدك :إبليس

 .ر باهللأنت يجب أال تفكِّ  :رئيس الشياطين
 .ر بالشيطانفكِّ  :سإبلي

 .ه كذلكوبأمِّ  :رئيس الشياطين
 معذرة. فاوستس غير ذلك بعد اآلن ولن يفعل :فاوستس

 56     .ينظر إلى السماء بعدد بأال  عن هذه، وفاوستس يتعه  
 وسوف وهكذا تظهر نفسك خادما مطيعا، :إبليس

 .ُنجزل مكافأتك لقاء ذلك
 الجحيم شخصيا لنقدم لك يا فاوستس، لقد جئنا من :رئيس الشياطين
 اجلس وسوف تشاهد. بعض التسلية
 466    .ةيلالمميتة تظهر أمامك بصورتها األصالخطايا السبع 

 شهد ُمبهجا لي مثلما كان الفردوسسيكون ذلك الم :فاوستس
 .هلق  آلدم في أول أيام خ  

 .ال تتحدث عن الفردوس أو الخليقة، ولكن راقب العرض :إبليس
 .وفيليس وأدخلهم إلينااذهب يا مفيست

  . يجلس فاوستس ومفيستوفيليس ُيدخل الخطايا]       
 [تدخل الخطايا السبع المميتة        

 466  .عن أسمائهن وميولهن لهن  اسأ. واآلن يا فاوستس :رئيس الشياطين
، األول؟ –سأفعل في الحال  :فاوستس  من أنت 
 ين، أناد  وال   أي  أنا الكبرياء أنا آنف أن يكون لي  :الكبرياء

 أستطيع أن أدلف إلى كل: (15) «أوڤيد»ة أشبه برغوث
 عر المستعارمثل الش   أحيانا. زاوية من جسم المرأة

بين أستقر    446      ثل قالدة أحيط بعنقهاها، أو معلى ج 
 ل إلىتحو  أها، ثم لُ وأحيانا مثل مروحة ريش أقبِّ 

 عار،ولكن يالل. ما أشاء زة، أفعلُ مطر   ة  رد  بُ 
 ما هذه الرائحة هنا، لن أنطق بكلمة أخرى لقاء

 .فرش بقماش الستائرر األرض وتُ ط  ع  دية ملك حتى تُ ف  
 446     ر فعال ـ ما أنت، الثاني؟تكبِّ مُ  غد  أنت و   :فاوستس
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    عجوز خيلة  من ب   دتُ ل  ع، وُ أنا الطم   :لطمع ا
 في كيس جلد، 

 هذه الدار، ت  ب  رغبتي اآلن، النقل   أن أنال   رتُ د  ولو ق  
 والجميع إلى ذهب، لكي أحبسكم جميعا وأنت  
 416       !ن في خزانتي، آه يا ذهبي الحبيبآمني

 ومن أنت، أيها الثالث؟ :فاوستس
 .ارةح  م   اس مداخن وأم  من كن   دتُ د، ول  س  أنا الح   :الحسد

 .حرق جميع الكتبى أن تُ ال أستطيع القراءة، لذا أتمن  
 آه، .ندما أرى اآلخرين يأكلونالهزال عيصيبني 

 416   .الوحيد لو تنزل مجاعة بالعالم أجمع فيموت الجميع وأبقى الحي  
 ولكن أيجب .ها سترى كم سأغدو بديناعند

 .أن تجلس وأبقى أنا واقفا؟ اجلس، عليك اللعنة
 اخرج، أيها التعيس الحاسد ـ ولكن ما أنت أيها الرابع؟ :فاوستس
 خارجا فقد قفزتُ . يكن لي أب وال أم لم. أنا الغضب :الغضب
 416    من العمر، ومنذئذد حينما لم أكن قد بلغت ساعة  أس   م  من ف  
                                                      جارحا   لعالم طوال وعرضا بهذين السيفينا عُ أذر   صرتُ 

 جحيم،في ال دتُ ل  فقد وُ . ه بهمامن أحاربُ  نفسي عندما ال أجدُ 
 .وانتظروها، ألن أحدكم سيكون والدي

 وما أنت، أيها الخامس؟ :فاوستس
 416    ماتوا جميعا، ولم يتركوا لي لعنة  آبائي . أنا الشره :هشر  لا

 سوى قليل مال وهزيل معاش ال يكفي لشراء ثالثين
 شيء ضئيل ال يسد   –وعشرة أقداح شراب  ا  وجبة طعام يومي  

 والدي كان شريحة لحم فخذ،. ملكيةساللة حاجة الطبيعة، أنا من 
 :وكان أجدادي هؤالء. وأمي كانت برميل خمرة حمراء

 416   ومارتن لحم الخريف، ولكن جدتي، آه، (11)بيتر سمك مخلل 
 كانت سيدة عجوزا نبيلة، وكان اسمها مارجوري

  بيرة آذار، واآلن، يا فاوستس، لقد سمعت بجميع أسالفي،
 اء؟فهل ستدعوني للعش 

 .أبدا :فاوستس
 416         !ذن ليخنقك الشيطانإ :الشره

 ؟سما أنت، أيها الساد! رهلتختنق ياش   :فاوستس
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 ةسعلى ضفة مشم أنا الكسل، لقد ولدتُ  . أهال – أهال   :الكسل
 .دية الملكلن أنطق بكلمة أخرى لقاء ف   . أهال –مرحبا 
 خيرة؟يا سيدة الوقاحة، السابعة، واأل ومن أنت   :فاوستس
 466 (11) من اللحم الحي   صبع  يا سيدي؟ أنا واحدة تحب طول إ من، أنا، :الفسق

 أكثر من ذراع من السمك المقلي، والحرف األول من اسمي
 .سقيبدأ بالفُ 
 (15) !م يا زامرتقد  ! أبعدوا، إلى الجحيم، اخرجوا :إبليس

 [تخرج الخطايا السبع]              
 !روحي هذا المشهدآه، كم ُيبهج  :فاوستس
 466    .س، في الجحيم جميع أنواع البهجةولكن يا فاوست :إبليس

 أن أرى الجحيم وأعود منها سالما من جديد رتُ د  آه، لو ق   :فاوستس
 !كم سعيدا سوف أكون

 .عند منتصف الليل سأرسل في طلبك. فاوستس، سوف تراها :إبليس
 ، دان فيه جيِّ ع  م  ذا الكتاب، وت  ع في هطل  في هذه األثناء، ت   [دم كتابايقِّ ]
 456       .حيل نفسك إلى أي شكل تريدوسوف تُ  

 سأحتفظ. كرا يا إبليس القويش [يأخذ الكتاب] :فاوستس
 .حتفظ بحياتيبهذا كما أ

 .واآلن يا فاوستس، وداعا :إبليس
 .، يا مفيستوفيليستعال  . يا إبليس العظيم :الجوقة

 [واب شتىيخرجون من أب]             
 

 [يدخل الجوقة]             
 

 ذو المعارف، فاوستس :الجوقة
 ليكتشف أسرار األفالك

 في عليائه،« يوپيتر»وشة في كتاب المنق
 (66)، «وسأوليمب»ة ق قم  صعد ليتسل  

 6        ج اشتعاالبة تتوه  ر  في ع   جالسا 
 أعناقها، يرُ ل الن  ثق  نانين يُ ة ت  ها قو  تجرُّ 

 الكواكب والنجوم،فيرى الغيوم و
 والمدارات واألقاليم وأقسام السماء األربعة،
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 من الحلقة المضيئة للقمر بذؤابتيه
ل "حتى ارتفاع  ك األو   46        (64) "المحرِّ

 وإذ يدور في هذا المجال
 ر للقطب،في النطاق المقع  

 ه بسرعة من الشرق إلى الغربنانينُ ت تانزلق
 .يث ابتدأوفي ثمانية أيام أعادوه إلى ح

 46        ولم يلبث طويال في داره الهادئ
 

 ق،هده المره  عظامه بعد جُ  ليريح  
 للخروج من جديد مغامرات جديدة تهُ حتى استدع  

 ين،وعندها امتطى ظهر تن  
 الفضاء، أجواز   طار بجناحيه يشقُّ 

 16       .فقد ذهب اآلن ليختبر خريطة الكون
 التي تقيس سواحل األرض وممالكها

 وأظن أنه سيصل أوال إلى روما
 شكل بالطه ليرى البابا ويستطلع  

 طرسجانبا من احتفاالت القديس ب ويحضر  
 16        .التي يقيمونها في هذا اليوم الجليل

 
 [يخرج]               

 
1 – 4 

 [يدخل فاوستس ومفيستوفيليس]               
 

 ،ب مفيستوفيليسلطيِّ اآلن، يا صديقي ا :فاوستس
 الشامخة، (61) «رتري  »مدينة  هج  وقد عبرنا مبا

 فنا بذرى الجبال الشاهقة،وطو  
 قة بالخنادق العميقةان المطو  حاطة بأسوار الصو  المُ 

 6        :ال ينال منها أي أمير غاصب
 محاذاة مملكة فرنسا،ب، وبعد باريس 
 «الراين»في  يصب  « ينم  »رأينا نهر 
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 .رومزة بعرائش الكبضفافه المطر  
 الخصيب،« انياكامب»وريف « وليناب»دنا إلى ع  وبعدها ص  

 46        بأبنيته الجميلة البهيجة للنظر،
 .طة بأجمل القرميدوشوارعه المستقيمة امتدادا، مبل  

 العليم، (61)« مارو»ذكار ب، ت  هناك رأينا الضريح المذه  
 ليزينكبطول ميل إ هُ ح  ت  الذي ف   ق  ف  والن  

 .ي في بحر ليلة واحدةخالل جبل صخر
 46      والشرق،« پادوا»ك إلى البندقية واومن هن

 هيبم   (61)حيث يقوم في واحدة منها معبد، 
 ة،ئب  شر  المُ  ذروتهبيناطح النجوم 
 ألوانها، زة بحجارة مختلف  حواشيه مطر  

 .من ذهب رصيعات  بت   ه شاهق  وسقفُ 
 16       .إلى مثل هذا قد قضى فاوستس وقته

 مكان استراحة هذا؟ كن قل لي اآلن، أيُّ ول
 ال،أو   ك  رتُ ، كما أم  هل قمت  

 باقتيادي إلى داخل أسوار روما؟
 ا عزيزي فاوستس، والدليل على ذلك، يلقد فعلتُ  :مفيستوفيليس

 16        نيف؛المُ  باباأن هذا هو قصر ال
 نا لسنا ضيوفا عاديينوألن  

 .ناجلسه الخاص لغرض  ، م  فقد اخترتُ 
 .ب بناآمل من قداسته أن يرحِّ  :وستسفا

 .أ على طعامه الشهي  ال أهمية لذلك، ألننا سنتجر   :مفيستوفيليس
 16      ي تستوعبولكن، يا عزيزي فاوستس، لك  
 ما تحتويه روما لمتعة عينيك،

 تالل ةهذه المدينة تقوم على سبع اعلم أن
 .التي تقوم عليها تلك المدينة س  األسُ دعم ُت  

 «التيبر»صفها تماما يجري نهر منتوفي 
 16      المدينة إلى نصفين، جة تقسمُ بضفاف متعرِّ 

 يمتد فوقهما جسران مهيبان،
 .ي رومامن جانب   تيحان عبورا آمنا لكل  يُ 

ى   (66)« ونته آنجيلوب»وفوق الجسر المسم 
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 شديدة الصمود تقوم قلعة  
 16       حيث سترى مخازن من أنواع السالح

 فع المزدوجة، المصبوبة من البرونز،مثل المدا
 ي في عددها األيام التي تحتويهاتساو

 –دورة سنة كاملة 
 ةالشاهق (65)ت ابات والمسال  إلى جانب البو  

 16       .تي حملها يوليوس قيصر من أفريقياال
 مي،كم الجهن  م بممالك الحُ واآلن أقس   :فاوستس

 ة الناريةوالبحير (61)« شيرونآ»و« ستيكس»هري وبن  
 أزلي اللهيب« ونيثكيلف»ونهر 

 أني أتلهف لرؤية األنصاب
 66        .ومواقع النور في روما الوهاجة

 !إذن، هيا بنا، لنذهب
 ابل انتظر، يا عزيزي فاوستس، أدري أنك تريد رؤية الباب :مفيستوفيليس

 طرس،وتحضر جانبا من احتفاالت القديس ب
 التي في هذا اليوم بجالل مهيب

 66        حتفل به على امتداد روما وإيطاليايُ 
 .البابا الباهر (61)تكريما النتصار 

 .مفيستوفيليس الحبيب، أنت تبهجني :فاوستس
 بُّ ني أعُ ع  نا هنا على األرض، د  أثناء ما أ

 .ناإلنسا قلب   بهجُ من كل ما يُ 
 56        تي األربع والعشرونحري   وسنوات

 ح،سوف أقضيها في سرور ومر
 ،ماقائ (65) اج، طالما بقي هذا الكيان الوه  ليغدو اسم فاوستس

 .موضع إعجاب في أرجاء المعمورة
 ف إلى جانبي، وق  قوال، يا فاوستس، إذن، تعال   أحسنت   :مفيستوفيليس

 56        .وسوف تراهم قادمين في الحال
 ل، عزيزي مفيستوفيليس،بل تمه   :فاوستس
 .معك رُ ، وبعدها أسيني ما طلبتُ واعط  

 ت تعلم أننا في غضون ثمانية أيامأن
 .رأينا وجه السماء، واألرض، والجحيم
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 16        نا عاليا في الفضاءنانينُ ت   ت  ق  فقد حل  
 لي ت األرضُ د  حت، ب  حتى، إذا ما نظرنا إلى ت  

 .من يدي في الحجم كبر  ليست أ
 من هناك أبصرنا ممالك العالم

 .ه هناكيني رأيتُ بهج ع  مكن أن يُ وما يُ 
 16       ،لث  م  ني أكون المُ ع  إذن في هذا المشهد د  

 .رة فاوستسقد  لكي يشهد هذا البابا الفخور م  
 الأو   ولكن ابق  . ن كذلك، يا فاوستس العزيزفليكُ  :مفيستوفيليس

 من هنا، رى االحتفاالت عندما تمر  لت  
 رضي عقلك،ل ما يُ ثم اعمل أفض  

 16        بتسخير معرفتك، إلغضاب البابا
 –هجة هذا االحتفال أو تخريب ب  

 ته يبدون كالقرودساوس  ه وق  هبان  رُ  لتجعل  
 ث،ثل  المُ  ه  جين إلى تاج  شيرون كالمهرِّ ويُ 
 د التسبيح من حول رؤوسهمفرطون قالئوي  

 16      على رؤوس الكرادلة خمة  رونا ض  قُ  ق  لص  أو ت  
 بها، اإلتيان   ستطيعُ قد ت  ة  ر  خ  س  م   أو أي  

 .ها، يا فاوستس، انظر، قد وصلواذُ أنفِّ  لسوف  و
 .إعجاب في روماث  بع  سيجعلك هذا اليوم م  

  ومطران لورين  ردينال فرنسا وكردينال بادوايقفان جانبا، يدخل ك]    
  ومطران رايمس، بعضهم يحمل الصولجان وبعضهم يحملون     
  لمسيرة لون ترانيم اهبان والقساوسة يرتِّ والرُ . الرايات     
  ملك هنكاريا، « ريموند»و« أدريان»ثم يأتي البابا      
  .دا باألغاللالبابا الغريم مصف  « برونو»هم يتبعُ      
 .[«برونو»البابوي مع تاج  الى الداخل العرشُ  لُ حم  يُ     

 .نام  د  ق   د  سن  لوا م  أنز   :البابا
 ني،وسالسك« برونو»يا  اركع                      :ريموند
  56       ه نحوتُ ظهرك قداس   فوق   دُ صع  عندما ي  

 .يبة البابويةواله   (56) يس بطرسكرسي القد  
 !عود ليت   يبةُ ر، تلك اله  يا إبليس المتكبِّ  :برونو
 .ي هكذا أركع لبطرس، وليس لكلكن  
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 [يركع أمام العرش]              
 التذلِّ مُ  ح  ط  نب  لي ولبطرس عليك أن ت   :البابا
 56        .مة البابويةأمام العظ  ع  خض  وت  

 انفخوا في األبواق، إذن، فهكذا وريث القديس بطرس
 .يرتقي إلى كرسي القديس بطرس« برونو»من على ظهر 
 [رتقيتاف وهو ي  ة هُ هب  ]              

 (54) وفمثلما تزحف اآللهة بأقدام من الصهكذا، 
 من حديد،  شر بأيد  بوا الب  قبل أن يعاق  

 466         انتقامنا النائم سوف ينهضُ 
 .البغيضة بالموت مغامرتك   ويضربُ 

 ادوا،يا سادتي كاردينال فرنسا، وب
 ساذهبا إلى مجلسنا الكنسي المقد  

 من بين اإلرادات القانونية اقرآو
 466      (51) «نتتري  »ما الذي في المجمع المقدس في 

 المحفل المقدس من إرادات على من قد أصدر
 ويةم الحكومة البابيتسن  

 .من دون انتخاب أو موافقة حقيقية
 .انطلقا، وعودا إلينا بالجواب بسرعة

 446      .حن ذاهبان، يا مواليها ن :الكاردينال األول
 

 [يخرج الكارديناالن]          
 —ريموند موالي :البابا

 [يتحدثان على انفراد« ريموند»و« نآدريا»البابا ]          
 .بأسرع، يا مفيستوفيليس الطيِّ  [جانبا] :وستسفا

 اتبع هذين الكاردينالين إلى المجلس الكنسي،
 بان تلك الكتب الخرافيةوأثناء ما يقلِّ 

 446        ل،اضربهما بالكسل ونعاس التعطُّ 
 يهمال  لهما ينامان عميقا لكي نظهر في شكواجع
 حاور هذا الباباوأنا ونُ  أنت  

 راطور،مبر لإلكبِّ تعارض المُ هذا المُ 
 وعلى الرغم من كل قداسته
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 416        يتهرِّ هذا إلى حُ « برونو» عيدُ نُ 
 .حمله إلى الدول األلمانيةون

 .سأذهب، يا فاوستس :مفيستوفيليس
 .ذها بسرعةنفِّ  :فاوستس

 .ا مجيء فاوستس إلى روماالباب نُ لع  سي  
 [يخرج فاوستس ومفيستوفيليس]          

 416    .ني أمارس حقي القانونيع  ، د  «آدريان»بابا أيها ال :برونو
 .مبراطورإللقد اختارني ا

 راطور بسبب ذلك الفعلمبزيح اإلسوف نُ  :البابا
 .عون لهخض  الذين ي   الناس   لعنُ ون  

   سيعان في التحريم الكن  ق  ت  كالكما، هو وأنت، س  
 416        سيةعان من االمتيازات الكن  من  وتُ  

 :همسين كلِّ قد  لمُ جتمع اومن مُ 
 لطته،را في سُ فهو قد تمادى متكبِّ 

 يوم،ه عاليا فوق الغُ رافعا رأس  
 .تعاليا على أقرانهمُ  لُّ ط  يُ  (51)رج كنيسة ومثل بُ 
 416         .حق  عاليه الو  ت   مُ هد  نا سن  ولكن  

 «الكساندر»نا البابا فُ ل  ومثلما قام س  
 مانياألل (51)« فريدريك»قبة على ر   عس  بالد  
 هذه الجملة الذهبية إلى مديحنا،ضيفا مُ 
 وا على األباطرةسدعيجب أن ي  « بيتر»بأن ورثة »

 416        ،يسيرون على ظهر األفعى المريع
 ويطأون على األسد والتنين،

 (56)، «ون دون خوف بالوحش القاتلويستخف  
 رتكبِّ المُ  ق  نش  كذلك نحن سنطفئ ذلك المُ 

 وليةوبالسلطة الرس
 416         .ةه عن حكومته الملكي  حُ زينُ 

 «زيكزموند»أقسم أمام األمير « يوليوس»البابا : برونو
 أن يكون هو وبابوات روما الالحقين
 .هم الشرعيينفي طاعة األباطرة بوصفهم رؤساء

 أساء استعمال حقوق الكنيسة« يوليوس» البابا :البابا
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 466      . واحدة من إراداته يمكن قبول أيلذا فال 
 أليست كل قوة في األرض قد منحت لنا؟
 .لذلك، حتى لو أردنا، ال يمكن أن نخطئ
سبعة   سبعة مفاتيح ذهب مثبتة بأختام   انظر إلى هذا الحزام الفضي، حيث تتعلق  

466                                          ،عة من السماءب  س  إشارة إلى سلطتنا المُ     
 ،ن أو نلعن، أو نحكمسجُ ن   ،حل  لنربط أو ن  

 أو أي شيء يروق لنا (55)م، ختُ تم أو ن  رالخ  نكسُ 
 لذا فهو وأنت والعالم جميعا يجب أن يركع،

 نا الفظيعةت  تكونوا واثقين من لعن  وإال فل
 456       .التي ستنزل عليكم ثقيلة مثل آالم الجحيم

 
 [سوح الكرادلةيدخل فاوستس ومفيستوفيليس في مُ ]          

 [جانبا إلى فاوستس] :فيستوفيليسم
 سنا في مظهر مناسب؟لي يا فاوستس، أل   ل  قُ 

 .[جانبا إلى مفيستوفيليس] :فاوستس
 اليننيبلى، يا مفيستوفيليس، مثل هذين الكرد

 .أن خدما قداسة بابا كما سنفعل ط  ق  لم ي سبق 
 (51)ولكن بينما ينامان في المجلس الكنسي، 

 456         .ويةب  ه األت  ي نياف  نا نحي  ع  د  
 

 [إلى البابا] :ريموند
 .انظر يا موالي، لقد عاد الكرديناالن

 :قورين، أجيبا حاالمرحبا بالكردينالين الو   :البابا
 س هناكنا المقد  ما الذي قضى به مجلسُ 

 مبراطورواإل« برونو»بخصوص 
 416        في إخراج مؤامرتهما األخيرة
 ضد هيبتنا والعظمة البابوية؟

 ة،يا أقدس راع للكنيسة الكاثوليكية الرومي   :فاوستس
 بإجماع اآلراء في المجلس الكنسي،

 :فة، صدر القرار اآلتيس واألساق  سُ من القُ 
 416      مبراطور الجرمانيواإل« برونو»أن يعتبر 
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 (51)حين ق  ين الو  من المارقين والمنشق  
 .رينالعابثين بسالم الكنيسة المتكب  

 ذاك بمحض إرادته،« نوبرو»وإذا كان 
 من دون إكراه من جانب األمراء الجرمان

 416        بالتاج المثلث ر  عتم  د أن ي  ص  ق  قد 
 كرسي القديس بطرس بعد وفاتك عتلي  وأن ي  
رت اآلتيرفإن اإل  :ادات القانونية قد قر 
 (55) رطقةاله  ب كم عليهبالحُ  ر  باد  أن يُ 

 .لحطبوأن ُيحرق حتى الموت فوق كومة من ا
 416      هاكم، خذوه تحت مسؤوليتكم،. هذا يكفي :البابا

 «ونته آنجيلوب»واحملوه مباشرة إلى 
 .دوا عليه الحبس في أقوى برجوشدِّ 

 وغدا، عندما نعقد مجلسنا
 مع كامل هيئة الكرادلة الوقورين

 456       .في أمر حياته أو موته رُ سوف نقرِّ 
 ه المثلث معكهاك، خذ تاج  

 .في خزانة الكنيسة هُ ع  وض  
 [وي إلى فاوستس ومفيستوفيليسم التاج البابل  س  يُ ]             

 الكارديناالن الطيبان أسرعوا ثانية، عزيزي  
 .نا الرسوليةكات  ر  ذا ب  وخُ 

 456  !هكذا قط أن بورك شيطان   ق  ب  ها، ها، ما س   [جانبا] :مفيستوفيليس
 

 .توفيليس، أسرعك، عزيزي مفيسر  ح  ت   [اجانب] :فاوستس
 ..سينزل البالء على رأس الكارديناالين بسبب هذه حاال

 [«برونو»فاوستس ومفيستوفيليس مع  يخرج]              
 هنا، ة  ليم  ا و  د  اذهبا فورا وأع  : البابا

 طرسيس بالقد   م عيد  ي نكرِّ ك  ل  
 166       ملك هنكاريا،« ريموند»ومع موالنا 

 .ألخير السعيدانتصارنا اخب  ن   سنشربُ 
 [يخرجون]              
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1-1 
  .ليمةالمقاعد للو   ف  ص  تُ . ليمةأثناء إدخال الو  في بوق  صوتُ ]
  [تس ومفيستوفيليس في شكلهما األولم، ثم يدخل فاوسد  الخ   جُ يخرُ  
 

 .حر  ك لشيء من الم  ر نفس  واآلن، يا فاوستس، تعال وحضِّ  :مفيستوفيليس
 على وشكالكارديناالن النائمان 

 من هنا الذي أفلت  « برونو»يل من الن  
 كر،الف   ة  رع  وعلى ظهر جواد خفيف الخطو، بسُ 

 6      يطير عبر جبال األلب إلى جرمانيا الخصيبة،
 .مبراطور الحزينلتحية اإل
 همال  ما البابا اليوم بسبب كس  هُ سوف يلعن   :فاوستس

 .وبتاجه معا« برونو»هما ديعت  الذي ذهب بو  
 ي فاوستس عن ذهنهر  س  اآلن، لكي يُ ولكن 

 46        جد في حماقتهما بعض التسلية،وي  
 فيا عزيزي مفيستوفيليس، اسحرني هنا

 .وال يراني الجميع لكي أسير  
 .ما أريد وال يراني أحد وأعمل  

 ذلك، يا فاوستس، إذن اركع حاال، سيكون لك :مفيستوفيليس
 [يركع فاوستس]            
 46        ع يدي على رأسكأثناء ما أض

 .رك بهذه العصا السحريةوأسح  
 [ايعطيه نطاقا سحري]           

 ن  ق بهذا الحزام، ثم كُ نط  م  ت   ال  أو  
 .لجميع من هنا رئيم   ير  غ  

 ،الكئيبُ  والهواءُ  (16)، السبعةُ  الكواكبُ 
 16       ألرواح االنتقام بُ ع  ش  عر المُ والش   الجحيمُ 
 «هيكاته»الزرقاء، وشجرة  (14)« بلوتو»ونار 

 حيط بكقى سحرية تُ رُ ب  
 .كد  س  ج   رى عين  بحيث ال ت  

 [ينهض فاوستس]        
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 يا فاوستس، لجميع أصحاب القداسة،وهكذا اآلن، 
 16        أحد ك  كشفريد، فلن ي  افعل ما تُ 
 شكرا، يا مفيستوفيليس، واآلن، أيها القساوسة، خذوا الحذر :فاوستس
 .ليقةكم الح  ي فاوستس رؤوس  دملئال يُ 

 .ها قد جاء الكارديناالن. فاوستس، كفاية :مفيستوفيليس
  ملك هنكاريا، ريموند: ا وجميع الذواتيدخل الباب]    
م«رايمس» رئيس أساقفة       د    .، ُرهبان وخ 
 [ادوا ومعهما كتابيدخل كاردينال فرنسا وب    
 

 ال بالجلوس،تي الكرادلة، تفض  دسايا مرحبا : البابا
 ل بالُجلوستفض  « ريموند»موالي 

 [يجلسون]                
 16          احضروا يا رهبان

 ،شيء جاهزا   كل   دوا أن يكون  وتأك  
 .بهذا االحتفال المهيب ليقُ ل ما ي  كأفض  

 سةتكم المقد  ياف  ال، لو سمحتم ن  أو   :الكاردينال األول
 ركم المجلس الموق  أن تنظروا في حُ 

 16       راطور؟مبواإل« برونو»صوص بخ
 الداعي لهذا السؤال؟ ألم أخبركماما  :البابا

 سينا الكن  جمع  د م  د في الغ  عق  أننا سن  
 ه؟عقوبت   رُ وهناك نقرِّ 

 لنا الجواب قبل قليل، وصدر الحكمم لتُ م  لقد ح  
 16        راطور اللعينمبواإل« برونو»بأن 

 لكونهما س لعنة  عليهما المجلس المقد   ر  قد أصد  
 .ينضيع  ين و  ق  نش  ين ومُ بغيض   (11)ين آبق  

 في ذلك الكتاب؟ إذن لماذا تريداني أن أنظر  
 .سؤوليةهذه الم   لونا مثل  حمِّ خطئ، فلم تُ م مُ تكُ نياف   :الكاردينال األول

 16       هودجميعا شُ  ر ذلك، نحنُ نك  ال تُ  :ريموند
 ل قليلليكما قبم  ال  هذا قد سُ « برونو»بأن 

 ظ  حف  ثلث الثمين ليُ مع تاجه المُ 
 .في خزانة الكنيسة ع  ويود  
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 .ماهُ ر  يس بولس، أننا لم ن  قسم بالقد  نُ  :الكارديناالن معا
 66        بطرس، سوف تموتان وحقِّ  :البابا

- .ما لم تجلباهما إلينا فورا
- !باألصفاد الوا أطرافهمجن، أثق  احملوهما إلى الس  

 ن، لهذه الخيانة الكريهةزائفي يا أساقفة  
 .جحيمكما بعذاب الروحُ  ن  لع  تُ ل  

 [يخرج الخدم مع الكاردينالين]             
 66 .واآلن، يا فاوستس، إلى المأدبة. وهكذا هما في أمان  [جانبا] :فاوستس

 .ضيفا بمثل هذا المراح ط  عرف البابا ق  لم ي  
 .وس معنال بالجلموالي رئيس أساقفة رايمس، تفض   :البابا

 .متكُ قداس   أشكرُ  [يجلس] :رئيس األساقفة
 .شيئا رت  ف  قك الشيطان لو و  خنُ ي  ! مساضرب بالخ   :فاوستس

 56      .ولكمعوا ح  طل  هبان، ت  م؟ يا رُ من الذي تكل   :البابا
 
 [اشوهبان أن يفت  الرُ  حاول بعضُ يُ ]             

 دين  أنا م  . لناو  ، أرجوك ت  «ريموند»موالي 
 .فيسةة الن  لهذه الهدي  « ميالنو»لى مطران إ

 .ديأشكرك سيِّ  [الطعام خطفُ ي  ] :فاوستس
 ي؟من   الطعام   هه؟ من الذي خطف   :البابا

 56--        مون؟ يا أوغاد، لماذا ال تتكل  
 اجد   ة  س  يفب رئيس األساقفة، هذه طبخة ن  سيدي الطي  

 .من عند كاردينال فرنسا إلي   ت  ل  أُرس  
 .سآخذ هذه، أيضا [يخطف الطبق] :فاوستس

 نات  دمة قداس  أيُّ آبقين يقومون على خ   :البابا
 16        نا مثل هذا من اإلهانات؟صيبُ فيُ 

 .هاتوا لي شيئا من الخمر
 [مرالخ   ُيجلبُ ]              

 .بلى، أرجوك، ألن فاوستس ظمآن [جانبا] :فاوستس
 .كمجاللت   ب  خن   أشربُ « ريموند» موالي   :البابا

 .كمجاللت   خب  في ن   [يخطف الكأس] :فاوستس
 16      شواتِّ لين، ف  ف  غ  خمرتي راحت، أيضا؟ يا مُ  :البابا
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 ،واجلبوا اإلنسان الذي يقوم بهذه النذاالت 
-- !موتونت  كم س  ميعُ تي ج  داس  ق   قِّ ح  فب   وإال  

  [ولهمهبان ح  يفتش بعض الرُ ]              
 .ةج  زع  بر في هذه الوليمة المُ وا بالص  ل  ح  ت  ي، أن ت  أرجوكم، يا سادت

 روحا مكن أن يكون  هذا يُ  م، أعتقد أن  كُ تُ قداس   حُ سم  لو ي   :رئيس األساقفة
 16      م منكُ ت  ر وجاء اآلن إلى قداس  طه  من الم   ل  ل  س  ت  

 .فرانأجل طلب الغُ 
 .كذلك كون  أن ي   مكنُ يُ  :البابا

 ةرنيم  دوا ت  نش  نا أن يُ ت  ساوس  اذهبوا، إذن، واطلبوا من ق  
 .زعجح المُ ب  ياج هذا الش  ئة ه  هد  ت  ل
 [ليبالص   إشارة   عملُ البابا ي  . يخرج واحد]

 16  ليب؟بص   ة  قم  وابل على كل لُ الت  إضافة   جبُ واآلن كيف؟ أي   :فاوستس
 

 [ا يعمل إشارة الصليب ثانيةالباب]              
 !ال، إذن، خذ هذه

 [فاوستس يضرب البابا على رأسه]              
 .تيدوني يا ساد  ساع  ! لتُ ت  آه، قُ  :البابا

 .دي من هناس  ج   مل  دوا في ح  ع  آه، تعالوا وسا
 !علةتلك الروح إلى األبد بسبب هذه الف   ن  لع  لتُ 

 [ههطُ يخرج البابا ور  ]             
 56   ن؟ فأناواآلن يا فاوستس، ما الذي تريد فعله اآل :مفيستوفيليس

 (11) .ةمع  وش   تاب  وك   س  ر  بج   ن  لع  تُ  سوف   ك أنك  أن أخبر   رُ أقد  
 سر  تاب وج  ة وك  مع  ش   ة ؛مع  وش   تاب  وك   س  ر  ج   :ستفاوس

 .ن فاوستس إلى الجحيمإقداما وإدبارا، لكي ُيلع  
 [رنيمة للت  مع  وش   تاب  وك   س  ر  هبان بج  ل الرُ يدخُ ]             
 لنام  بدأ ع  تي ولن  ا إخو  تعالوا ي :الراهب األول

 56           .خاشعة بصلوات  
 

 [هبانالرُ  دُ نش  يُ ]             
 .ته من المائدةداس  طعام ق   ق  ر  ذلك الذي س   ن  لع  ليُ 
 .[! ه الرب  ن  ليلع  ]
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 .على الوجه ة  فع  ته بص  قداس   ع  ف  ذلك الذي ص   ن  لع  ليُ 
 . [!نه الرب  ليلع  ] 
ن   ب  الُيلع  ر   466    .على اليافوخ  « سانديلو»ألخ ذلك الذي ض 
 
  [!ه الرب  ن  ليلع  ] 
 .ةس  قد  رانيمنا المُ على ت   رُ كِّ ع  ذلك الذي يُ  ن  لع  ليُ 
 [!ليلعنه الرب]
 466       .هت  قداس  ة  مر  خ   ف  ط  ذلك الذي خ   ن  لع  ليُ 
 [ليلعنه الرب]
  رهبان،فاوستس ومفيستوفيليس يضربان الُ ]      

 .[نهم ويخرجانبا نارية بيطلقان ألعايُ        
 
1-1 

 [بيده كأس« دك»و« روبن»مهرج يدخل الُ ]            
 

 لب للشيطان أن يتحم  د روبن، كان الزم نرت  ل  يا و   :دك
 ارالخم   هذه الكأس، ألن صبيرقة مسؤولية س  

 .يتبعنا من قريب
 ره كمابعنا راح أسح  إذا ت  .يه يجي خل  . هم  ال ي   :روبن
 6 .تأكد من هذا .تهايفي حر أحد سح  لم يُ 
 .يني أرى الكأسخل  
 

 [راالخم   يدخل]             
 .صلها، قد و  هاك  « روبن»يعطي الكأس إلى  :دك

 .راعتكن ب  ال أبدا، بيِّ اآلن أو  « روبن»اآلن 
 ماأنتُ  ،كماجدتُ ي و  هه، انتما هنا؟ أنا سعيد أن   :را  الخم 

 46 ي، أين الكأس التابحياتكم.ن بازوج رفاق طي  
 ارة   رقتماها من الخم  س  

 .؟ انتبه إلى كالمكاكيف، كيف؟ نحن نسرق كأس :روبن
 .افهمني. اقي كؤوسنحن ال نبدو سر  

 .شكال تنكرها ألني أعرف أنها عندك، وسأفت   :راالخم   
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 46    يرمي .«دك»جانبا إلى ]ر وف  تب، ال شني؟ طي  تفت   :روبن
 «دك»امسك الكأس يا  [الكأسله   
 .شنيشني، فت  تعال، تعال، فت   [ارللخم  ]

 [تش روبنيف   ارالخم  ]           
ار  .ك اآلنش  ني أفت  ع  لد، د  تعال يا و  [ «دك»إلى ] :الخم 

 [با إلى روبن، ويناوله الكأسجان]     شش، فت  بلى، بلى، فت  : دك
ار إلى]امسك الكأس يا روبن   16       أنا [الخم 

 .رقة كؤوسك، افهمنير س  نحتق   نحنُ . ال أخاف تفتيشك
ك]              ار يفتش د   [الخم 

ار اني بهذه المسألة، من المؤكد أن الكأس :الخم   ال تتحد 
 .بينكما أنتما االثنين

 .إنها أمامنا معا (11) ال، أنت هنا تكذب، [بالكأس حا  ملو  ] :روبن
ار  16   أن تأخذاها اتكمعابثاحسبتها من مُ ! ضربكما الطاعوني   :الخم 
 .ها، اعطياها لي ثانيةهاتا
 (16) متى، هل تعرف؟ دك، ارسم لي دائرة! بلى، حاال :روبن
 قريبا خلفي، وال تتحرك أبدا ف  وق  
 .[دك يرسم دائرة]            

ار، سوف تحصل على كأسك في الحال، ال تقُ    .ل شيئا يا دكيا خم 
O  وحدها تعنيO 16   !ر، ومفيستوفيليسجون، بيلگورگديمو 

 
ار راكضا  . مفيستوفيليسيدخل ]             [يخرج الخم 

 مي،يا حشود الحكم الجهن   :مفيستوفيليس
 !كم أزعجني سحر هؤالء األوغاد
 لقد جلبوني اآلن من القسطنطينية

 .لمحض تسلية هؤالء األوباش المالعين
 16    ء، يا سيدي، أنك قمت برحلة مرهقةأقسم بالعذرا :روبن
 أن تأخذ كتف لحم غنم للعشاءعجبك هل يُ . بسببنا

 مع درهم في جيبك وترجع مرة ثانية؟
 قلبي، سيدي، ألننا ما استدعيناك بلى، أرجوك من كل :دك
 .للمزاح، أؤكد لك إال  

 16     الحماقة في هذا الفعل اللعين، لتصفية :مفيستوفيليس
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ال  لتنقلب إلى شكل قبيح، [إلى دك] ،أو 
 .ردإلى ق   ة تنقلبدي  ر  ألن األفعال الق  

  [دك ينقلب في شكله]            
 يني أحملهك سيدي خل  أرجو!  آه، بديع، قرد :روبن

 .وأدور به ألعرض بعض الحيل
 16      ل إلى كلب،وسيحصل فلتتحو   :مفيستوفيليس

 !ابعدوا، غيبوا. واحمله على ظهرك
 [ول روبن في شكلهيتح  ]          

 ايا يحرسني الصبخل  . كلب؟ هذا ممتاز :روبن
 ، ألني سأدخل المطبخصحون حسائهن

 .فورا، تعال، يا دك، تعال
 [جان ودك على ظهر روبنيخرج المهر  ]          

 66      لهيب النار األزلية ة  ن  واآلن بألس   :مفيستوفيليس
 وأطير بهما بسرعة ي  سأفرد جناح  

 .إلى صاحبي فاوستس، وإلى بالط التركي العظيم
 [يخرج]          

 
1-4 

 [ابين مختلفينب من« فريدريك»و« مارتينو»يدخل ]        
 

  !اط، يا سادةهيه، هو، يا ضب   :مارتينو
 .مبراطورأسرعوا بالحضور النتظار اإل

 ف فورا،ب، تأكد من فراغ الغريا فريدريك، يا طي  
 .جاللته قادم إلى القاعة

 6        .ارجع، وتأكد أن الوضع جاهز
 خب،البابا الذي انتُ « برونو» ولكن أين :فريدريك

 والذي عاد مسرعا تحمله الريح من روما؟
 مبراطور؟ه اإلألن يرافق نيافتُ 

 ته يأتي الساحر األلماني،آه، بلى، وبمعي   :مارتينو
 46        ڤتنبركفاوستس العليم، شهير 

 أعجوبة العالم في علم السحر،
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 (15)العظيم « كارلوس»وهو ينوي أن يعرض أمام 
 لة جميع أسالفه العظام،سال

 ويستحضر أمام جاللته
 46        األشكال الملكية واألشباه الحربية

 
 .سكندر وحبيبته الجميلةلكل من اإل

 ؟«بنڤوليو»أين  :فريدريك
   . غارقا في النوم، أؤكد لك :مارتينو
 ن طفحت كؤوسه من خمرة الراينبعد أ

 16        .ليلة أمس« برونو»خب وشرب ن  
 .سيبقى الكسول في فراشه طوال النهار بحيث

 .عليه اد  نلنُ اكه مفتوح، انظر، انظر، شب   :فريدريك
 !«بنڤوليو»هيه، هو  :مارتينو

اكه، « بنڤوليو»يدخل ]          من األعلى بجانب شب 
 [ل هيئتهعة الليل، ويعد  ا قب  مرتدي          
 كما كالكما؟شيطان يثيرُ  أي   :بنڤوليو
 16     بهدوء، سيدي، لئال يسمعك الشيطان،م تكل   :مارتينو

 ألن فاوستس قد وصل إلى البالط مؤخرا،
 من أرواح الشياطين وتنتظر وراءه ألف  

 .لتؤدي أي شيء يريده الدكتور
 وما قيمة ذلك؟: بنڤوليو
 16      ، لسوف ترىال  واترك غرفتك أو   تعال   :مارتينو

 هذا الساحر يؤدي أفعاال خارقة
 راطور الملكيمبواإلأمام البابا 

 .ا لم يره أحد من قبل في جرمانيامم  
 أليس لدى البابا ما يكفي من السحر إلى اآلن؟ :بنڤوليو

 16        ،لقد ركب على ظهر شيطان أخيرا
 الشيطان إلى هذا الحد، وإذا كان يحب  

 .سرع في العودة معه إلى روماى لو يُ أتمن  
  تمتع بهذا العرض؟م، هل تريد أن تنزل وتستكل   :فريدريك
 .ال أريد :بنڤوليو
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  اك ومراقبة العرض، إذن؟هل تريد الوقوف عند الشب   :مارتينو
 16     .بلى، إذا لم يغلبني النوم في هذه األثناء :بنڤوليو
 دم ليرىمبراطور على وشك الوصول، وهو قااإل :مارتينو

ع  .ها السحر األسودلمالعجائب التي يمكن أن ي 
 راطور، أنا سعيد بهذهمب، اذهبوا النتظار اإلحسنا :نڤوليوب

 اك، ألنهم يقولونة في اإلطالل برأسي من الشب  المر  
 16    إذا كان اإلنسان ثمال طوال الليل فإن الشيطان ال يمكن

 فإذا كان هذا صحيحا، فإن في. باحأن يؤذيه في الص
 .رأسي سحرا سوف يسيطر على الشيطان وعلى الساحر، أكيد

         
  .اكهيبقى بنڤوليو عند شب   .يخرج فريدريك ومارتينو]         

   مبراطور الجرماني،س اإللارجيدخل . صوت بوق         
  وفاوستس، ومفيستوفيليس، وبرونو، ودوق ساكسوني،         
 [مبراطور جالسا على عرشهاإل.وفريدريك ومارتينو وخدم          

 

 يا ساحرا شهيرا، يا أعجوبة البشر، :مبراطوراإل
 .يا فاوستس، مرحبا بك في بالطنا (11)ث المعرفة، ثل  يا مُ 

 66      «برونو»ه، في إطالق سراح هذا الذي فعلت  
 نا األكيد،ه وعدوِّ من عدوِّ 

 سيضيف فضال على معرفتك
 قاك السحرية القويةبرُ  ا لو استطعت  أكثر مم  

 .رغم العالم على الطاعةأن تُ 
 66      .إلى األبد« كارولوس» محبوبا لدىن فلتكُ 

 ه هذارت  الذي حر  « برونو»ولو أن 
 ثثل  سيبلغ بسالم ذلك التاج المُ 

 م من الظروف،غ، على الرُّ «پيتر»ويجلس في كرسي 
 ،على امتداد إيطاليا تكون شهيرا فلسوف
 56       .مبراطور الجرمانيما لدى اإلومكر  

 «كارولوس» ة ياكي  ل  الم   فيع  رهذه الكلمات النبيلة، يا  :فاوستس
 سوف تجعل فاوستس المسكين إلى أقصى ما يستطيع

 جرماني ويخدمه،مبراطور الاإل يحب  
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 .المقدس« برونو»ي م  قد   ويضع حياته تحت  
 56        وإلثبات ذلك، لو شاء جاللتكم،

 لوقف الدكتور جاهزا بقوة المعرفة
 حره، التي سوف تخترقس   طلق أفانين  أن يُ 
 ،بات السود للجحيم أزلية االحتراقاالبو  

 رواح االنتقام العنيدة من كهوفهاوتستدعي أ
 16         .به جاللتكم لتنف ذ كل  ما يأمرُ 

 هكالمُ  (11) .هم بدم  أقس   [اكجانبا، وهو عند الشب  ] :بنڤوليو
 به كثيرا، فهو يشبه ولكن مع ذلك فأنا ال أثق .مريع

 .لخضار متجو  الساحر قدر ما يشبه البابا بائع 
 ،إذن، يا فاوستس، مثلما وعدتنا أخيرا: مبراطوراإل

 16        نريد أن نرى ذلك الفاتح الشهير
 سكندر العظيم مع خليلتهاإل
 هيئتهما الفعلية وجاللة شكلهما، في

 .لكي نعجب بروعة ما نرى
 .ما فوراهُ اجاللتكم سوف تر :فاوستس

 16      سرع،مفيستوفيليس، أ [جانبا إلى مفيستوفيليس]
 وبضجيج مهيب وصداح أبواق
 أحضر أمام هذه الجاللة الملكية

 .اإلسكندر العظيم وخليلته الجميلة
 .سأفعل يا فاوستس [جانبا إلى فاوستس] :مفيستوفيليس
 [يخرج مفيستوفيليس]               

 16   ب، يا سيادة الدكتور، إذا شياطينكطي   [عند الشباك] :بنڤوليو
 يم بجروحه، أن  أقس  . بسرعة، ستراني نائما حااللم يظهروا 

 أجد أنني قد كنت حمارا كل ذمن الغضب إقد آكل نفسي 
 نحو حاكم الشيطانعا هذا الوقت، واقفا بفم مفتوح متطلِّ 

 .هذا وال أرى شيئا
 نيسأجعلك تشعر بشيء حاال إذا لم يسعف[ جانبا] :فاوستس

 56            _.لميع  
 إلى جاللتكم موالي، يجب أن أشير   [مبراطورإلى اإل] 

 الملكية م شياطيني األشكال  قدِّ أنه عندما تُ 
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 سأل جاللتكممثل اإلسكندر وخليلته، يجب أال ي  
 أسئلة من الملك، أي

 56     .بل أن تتركوهما يأتيان ويذهبان بصمت مطبق
 
 .نحن راضون. ن كما يشاء فاوستسليكُ  :مبراطوراإل

اك] :بنڤوليو  أيضا، إذا أنت بلى، بلى، وأنا راض   [عند الشب 
 راطور، فأنامبتستحضر اإلسكندر وخليلته أمام اإل

 466      .وأقلب نفسي إلى وعل (15) «كتائيونأ»سأكون 
 .وأرسل لك القرون فورا  « دايانا»وأنا سأقوم بدور  :فاوستس
  أحد األبواب  يدخل من. صوت بوق. خل مفيستوفيليسيد]       
   .«داريوس»سكندر ومن باب آخر براطور اإلاإلم       
  ح أرضا، طر  يُ  (16) «داريوس». يلتقي االثنان       
  ه للخروج ه، وإذ يتوج  يقتله اإلسكندروينتزع تاج         
  على رأسها،« داريوس»يعانقها ويضع تاج . هتقابله خليلتُ        
  ي، مبراطور الجرمانوإذ يعودان يقومان بتحية اإل       
  الذي يترك مجلسه ويحاول معانقتهما، وإذ يرى فاوستس ذلك        
 [ثم تتوقف األبواق وتبدأ الموسيقى. فورا يمنعه        

 
 .موالي الكريم، أنت تنسى نفسك

 .هؤالء ليسوا سوى أشباح وليسوا حقيقيين
 ي مأخوذةفأفكار .آه، اعذرني :مبراطوراإل

 466        راطور الشهير،مببمنظر هذا اإل
 .أطوقه بذراعي دتُ نني ك  حتى إ

 ولكن يا فاوستس، بما أنني لن أستطيع الكالم معهما
 ،ة إلى المدىب  رضي أفكاري المشرئ  ي تُ ك  فل  
 فقد سمعتهم يقولون: لك هذا ل  ألقُ 

 446    ألرضميلة، عندما كانت تعيش على اإن هذه السيدة الج
 .أو شامة صغيرة   ؤلولة  ثها  نق  كان لها على عُ 

  ذلك القول؟ة  صح  لي أن أثبت    كيف  
 .أ وتذهب لترىمكن أن تتجر  جاللتكم يُ  :فاوستس

 بوضوح، فاوستس، أراها [صيتفح  ] :مبراطوراإل
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 446         وبهذا المنظر قد أسعدتني
 .أكثر مما لو كسبت مملكة أخرى

 !ابعدوا، غيبوا [لألرواح] :فاوستس
 [يخرج المشهد]           

 ر، انظر، يا موالي الكريم، أي وحش  غريب هناك،انظ
 .برأسه من الشباك طلُّ يُ 
 [له قرون بتت  رى وقد ن  بنڤوليو يُ ]          
 416    انظر يا دوق ساكسوني،! يا للمشهد العجيب :مبراطوراإل

 بان ملتصقان بشكل عجيبقرنان متشع  
 .«بنڤوليو»على رأس الشاب 

 ت؟هه، أهو نائم أو مي :ساكسوني
 .هو نائم، يا موالي، لكنه ال يحلم بقرونه :فاوستس

 416    –. هذه تسلية ممتازة، سننادي عليه ونوقظه :مبراطوراإل
  !هي، هوه، بنڤوليو

 .عوني أنام قليالد  ! م الطاعونضربكُ ي   :بنڤوليو
 كثيرا ولديك ال ألومك إذا نمت   :مبراطوراإل

 .مثل هذا الرأس
 416    .مبراطور يناديكڤوليو ـ اإلارفع نظرك يا مل :ساكسوني
 !رأسي (14)! مبراطور؟ أين؟ أوه، جروحهاإل :بنڤوليو

 ال عليك، إذا بقيت قرونك، فهذا لن يؤذي:مبراطوراإل
 .رأسك، ألنه محصن بما يكفي

 هيه، كيف اآلن، يا سيدي الفارس؟ مشدود بالقرون؟ :فاوستس
 416      ، اسحب رأسك،تعسا، تعسا. هذا فظيع جدا

 .عجب منكياللعار، ال تدع العالم كله ي  
 كتور، هل هذه أفاعيلك؟ه يا دروح  يا جُ  :بنڤوليو

 سيدي، الدكتور ليست لديه الخبرة آو، ال تقل هكذا، :فاوستس
 الوسيلة ليحضر أمام هؤالء السادةوال المعرفة، وال 

 416       راطور المهيبمبأو يجلب أمام هذا اإل
 .سكندرب اإلالملك العظيم، المحار

 فورا فلو استطاع فاوستس أن يفعلها الستطعت  
 –. عل  هيب أن تتحول إلى و  الم  « أكتائيون»من شكل 
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 جاللتكم، لذلك، سيدي، لو سمحت  
 416        سوف أثير وجار كالب لتصطاده

 بقه في الس  طو  ة خ  فال تستطيع خف  
 .ثته من مخالبهم الداميةمن حماية جُ 

 (11) !جيرون، آشتاروثهوه، بيليموث، آر*
 شياطين، جار  م بجروحه، سوف يثير و  أقس  ! فف، توق  توق   :بنڤوليو

 466    م بدمه،ف لي، أقس  اال، كما أظن، سيدي الكريم، استعط  ح
 .ل ذلك العذابلن أستطيع أبدا تحمُّ 

 إذن، يا سيادة الدكتور الكريم، :مبراطوراإل
 .قرونه زيل  فألطلب منك أن تُ 

 .ما يكفي من الندامةم لقد قد  
 466   ، ليس بسبب ما أصابني منه من أذىيا سيدي النبيل :فاوستس

 ح، أرادسلية جاللتكم بشيء من المر  في ت   بتُ ما رغ   ر  د  ق  
 من هذا الفارس المؤذي، وهو فاوستس أن يقتص  

 مفيستوفيليس. بإزالة قرونه ه، وأنا راض  دتُ كل ما أر  
 ومن [يل القرونمفيستوفيليس ُيز] ر شكلهغيِّ 

 .أن تتكلم بخير عن العلماء اآلن فصاعدا، سيدي، عليك  
 456    م بدمه، إذا كان العلماء مثلنك؟ أقس  م بخير ع  أتكل   :بنڤوليو

ادين  هذا، يضعون القرون على رؤوس، صانع القو 
 أناس أشراف من هذا النمط، فإني لن أثق بأصحاب

 ة بعد اليوم، ولكنالصغير (11) اعاتالوجوه الناعمة واللف  
 لو أنقلب إلى ددتُ إذا لم أنتقم لنفسي عن هذه، و  

 .رة الفم، ال أشرب سوى الماء المالححارة فاغ  م  
اك]              [يخرج بنڤوليو ويغادر الشب 

 456    مبراطور حيا،يا فاوستس، طالما بقي اإل تعال   :مبراطوراإل
 ولقاء جهودك العالية هذه

 الية جرمانياستكون حاكما على و
 .العظيم« كارولوس»وتعيش محبوبا لدى  

 ]يخرجون]            
 
1-1 
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 [نڤوليو، مارتينو، فريدريك، وجنوديدخل ب]               
 ر أفكاركلنغي  . ، يا بنڤوليو الحبيبكال   :مارتينو

 .عن هذه المحاولة لالنتقام من الساحر
 .بهذا الشكل ون علي  لح  ونني إذ تأنتم ال تحب  ! ابعدوا عني :بنڤوليو

 هل أترك مثل هذا األذى العظيم يمر  
 6      ا أصابنير مم  يسخ   ودب   من هب   بينما كل  

 لينذ  دون ج  وفي ألعابهم الخرقاء يرد  
 ؟"م بقرون هذا اليوموليو تكر  رأس بنف"

 فنين ال ينطبقان ثانيةهذين الج   أوه، ليت  
 !هذا الساحر بسيفي ل  إال بعد أن أقتُ 

 46      م تريدون مساعدتي في هذه المغامرةا كنتُ إذ
 روا أسلحتكم إذن وكونوا عازمين،شهفأ

 ،هنا سوف يموت بنڤوليو.فانصرفوا  وإال  
 .عاري غسلُ موت فاوستس سي   لكن  

 ن ما يكون،كُ ، بل سنبقى معك، ولي  كال   :فردريك
 46        من هنا إذا مر   قتل ذلك الدكتورولن  

 ة،م  ا فريدريك الكريم، أسرع إلى األج  إذن، ي :بنڤوليو
 نا وأتباعنام  د  ب خ  ورتِّ 

 .في كمين هناك خلف األشجاربة  على مقرُ 
 ن الساحر قد اقترب،في هذا الوقت، اعرف أ

 16       راطورمباإل ه يركع ويقب ل يد  فقد رأيتُ 
 .ويستأذن للخروج، مثقال بالهدايا الثمينة

 إن مات مفيستوفيليس،ف. إذن، يا جنود، قاتلوا بشجاعة
 .خذوا الثروة واتركوا لنا االنتصار

 .ةم  تعالوا، يا جنود، اتبعوني إلى األج   :فريدريك
 16       .الدائم ب  م بالذهب وبالحُ فمن يقتله سينعُ 

 
 [يخرج فريدريك مع الجنود]               

 ليه القرون،ا كان وع  مم   رأسي صار أخف   :بنڤوليو
 أثقل من رأسيلكن قلبي مايزال 

 .ويضطرب حتى أرى ذلك الساحر ميتا
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 خذ مواقعنا، يا بنڤوليو؟أين سنت   :مارتينو
 16      .هنا سنبقى وننتظر الهجوم األول :بنڤوليو

 مي اللعين هنا،آه، لو كان ذلك الكلب الجهن  
 .لرأيتموني سريعا أغسل عاري القبيح

 [يدخل فريدريك]               
 ،رب يقت   الساحرُ ! بواقار  وا، ت  بقار  ت   :فريدريك

 بعباءته وحده يأتي، ماشيا
 16       .وا، إذن، واطرحوا الجلف أرضااستعد  
 !ب مقتالليكون لي الشرف، إذن، واآلن يا سيفي أص   :بنڤوليو

 .لقاء ما أعطى من قرون، سأقطع رأسه فورا
 [يدخل فاوستس برأس زائف]              

 ا، ها هو قادمنظروا، انظروا :مارتينو
 .هذه ضربة فيها الختام. بال كالم                                    :بنڤوليو
 .ه يجب أن يهوي هكذاجسمُ ! هروح   الجحيمُ  ذ  لتأخُ 

 [يضرب فاوستس]              
 16          !آه [يسقط]: فاوستس
 ، يا سيادة الدكتور؟هل تئن   :فريدريك
 عزيزي فريدريك، انظر،! ر باألنينطه ينف  قلب   ت  لي :بنڤوليو

 .هكذا سأنهي أحزانه فورا
 .اضرب بيد عازمة :مارتينو

  ] بنڤوليو يقطع رأس فاوستس الزائف]           
 !هرأسُ  ع  قُط                                              

 16    .االنتقام قد تضحك اآلن الشيطان مات، أرواحُ  :بنڤوليو
 كان هذا ذلك الوجه الكئيب، ذلك العبوس الفظيع،هل  :فريدريك
 عل مليك األرواح الجهنمية المقيتالذي ج

 رة؟قاه اآلميرتعد ويرتجف لرُ 
 هل كان هذا ذلك الرأس اللعين الذي تآمر قلبه :مارتينو

 66      راطور؟مبألحق العار بشخص بنڤوليو أمام اإلف
 د،بلى، ذلك هو الرأس، وهنا يرتمي الجس :بنڤوليو
 .هيلفاقا على أفاعو   جزاء  

 ط كيف نضيف مزيدا من العارطِّ خ  ، لنُ تعال   :فريدريك
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 .على الجريمة السوداء السمه الكريه
 66      تصفية ألضراري، ،ال، على رأسهأو   :بنڤوليو

 قهمالِّ بين وأع  سوف أثبت قرنين ضخمين متشع  
 الاك الذي ربطني فيه أو  في الشب  

 .ه انتقامي العادلكلُّ  لكي يرى العالمُ 
  ما الذي سنستفيد من لحيته؟ :مارتينو 

 56     بلي عشرةتُ  سوف  وداخن ها لكن اس م  سنبيعُ  :بنڤوليو
 .من أعواد المكانس الخشبية، أؤكد لكم

 وماذا تفيد عيناه؟ :فريدريك
 نع أزرارسنقتلع عينيه، وستفيدان في صُ  :بنڤوليو

 .رده من اإلصابة بالبظ لسان  لشفتيه لتحف  
عناه،. خطة ممتازة :مارتينو  56    واآلن، يا سادتي، وقد قط 

 ماذا يفيدنا جسده؟
 [نهضفاوستس ي]            

 !للحياة من جديدالشيطان ُ عاد  ! هروح  يا جُ  :بنڤوليو
 ه، بحق هللاه رأس  اعط   :فريدريك
 وأيدي،ال، احتفظ به، فاوستس سيأخذ رؤوسا  :فاوستس

 16      .عويضا عن هذا الفعلقلوبكم، ت بلى، وجميع  
 لي د  دِّ ة، أنه قد حُ ن  و  ألم تعلموا، يا خ  

 أربع وعشرون سنة ألعيش على األرض؟
 عتم جسدي بسيوفكمه لو قط  وأن  
 ،والعظام حتى صارت رماال م هذا اللحم  قتُ ومز  

 16        فإن روحي في ظرف دقيقة ستعود
 .خاليا من األذى ،س إنسانا يتنف   وأعودُ 
 ن لماذا أتوانى في انتقامي؟ولك

 !آشتاروث، بيليموث، مفيستوفيليس
 [ومعه الشيطانان بيليموث وآشتاروثيدخل مفيستوفيليس ]           

  اذهبا واحمال هؤالء الخونة على ظهوركما النارية
 16       نطلقا عاليا بهم إلى حدود السماءاو 
 .ثم اقذفا بهم إلى أعماق الجحيم 

 هم،تعاست   ب أن يرى العالمُ ولكن انتظر يج
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 .بعد ذلك جزاء خيانتهم حيمُ بهم الج  عذِّ تُ  ثم  
 من هنا ذ هذا الوغد  اذهب، يا بيليموث، وخُ 

 16      .حيرة من الطين واألوساخواقذف به في بُ 
 

 [وثإلى آشتار]                
، خُ   ذ هذا اآلخر، دحرجه خالل اآلجاموأنت 
 غصان،خز األشواك وغليظ األبين و  

 بينما يقوم عزيزي مفيستوفيليس
 عر  و   بل  يطير بهذا الخائن إلى ج  

 56       الوغد ر عظامُ منه نازال فتتكس   جُ حر  يتد  
 .ع أوصاليألنه حاول أن يقطِّ 

 .ذ مطلبي فورانفِّ . أسرع من هنا
 !أنقذ حياتنا. ارحمنا، يا فاوستس الكريم: فريدريك
 !بعدأ :فاوستس
د ميجب أن ي :فريدريك ع   .ن يأمره الشيطان بذلكبت 
  .ى ظهورهمتخرج الشياطين والفرسان عل]         
 [يدخل الجنود من الكمين          

 56    واكم واستعد  زوا أنفس  جهِّ . أسرعوا، يا سادة: الجندي األول
 .لوا لمساعدة هؤالء السادة النبالءعج  
 .ثون مع الساحرهم يتحد  عتُ م  س  

 .اهجموا واقتلوا الحقير. ظروا من أين يأتيان :الجندي الثاني
 لالعتداء على حياتي؟ ماذا هنا؟ كمين   :فاوستس

 466    !فوايا أوغاد حقيرين، ق  . تك هار  ب م  إذن، يا فاوستس، جرِّ 
 أمري ك وفقانظروا فهذه األشجار تتحر  

 ينيينكم وب  دودا ب  سُ  وتقفُ 
 .ني من خيانتكم البغيضةحمي  لت  

 محاولتكم الهزيلة هذه هةولكن لمواج  
 466         يزحفم  ر  م  ر  ع   ها هو جيش  

 
 
  ر على طبل،نقُ ق الباب، فيدخل شيطان ي  فاوستس يطرُ ]        
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  حمل راية، ومهاجمون يحملون أسلحة؛آخر ي بعهتي         
  يهجمون على الجنود. ريةيدخل فاوستس بألعاب نا         

 [تسيخرج فاوس .ويطردوهم        
 
1-1 
  نڤوليو، فريدريك ومارتينو،من ب يدخل من أبواب شتى كل  ]       

  لطين واألوساخ، خة بااة وملط  رؤوسهم ووجوههم مدم         
 [وعلى رؤوسهم قرون       

 

 !هيه، هوه، بنڤوليو :مارتينو
 !هنا، هيه، فريدريك، هوه: بنڤوليو
 يا صحبي الكرام، أين مارتينو؟آه، ساعدوني،  :فريدريك
 .عزيزي فريدريك، هنا :مارتينو

 .نصف مختنق في بحيرة من الطين واألوساخ
 6       .النقمةأرواح ُ ي  تني خاللها من كعب  جر  

 .ومارتينو، انظر قرون بنڤوليو من جديد :فريدريك
 كيف اآلن، يا بنڤوليو؟! يا للتعاسة :مارتينو
 !هل سأبقى بيد الشيطان دائما. ءمايا س   حمايتك   :بنڤوليو
 (11) .ليست لدينا قوة لنقتل. ف يا رجلخ  ، ال ت  كال   :مارتينو
 46     !ميةجهن  غينة  يا ض  ! ا هكذاأصدقائي تحولو   :بنڤوليو

  .رؤوسكم جميعا تعلوها القرون
 .تماما بت  أص    :فريدريك

 .كس رأس  تلم  . تقصد قرونك أنت  
 !ثانية قرون  ! هروح  يا جُ  [هس رأس  يتلم  ]:بنڤوليو
 .ميعالكنا ج  ل فقد ه  جُ كال، ال تقلق يا ر   :مارتينو
 46      اللعين، م هذا الساحر  خد  شيطان ي   أيُّ  :بنڤوليو

 .ما نعمل تتضاعف أضرارناغم من كل ِّذ على الرُّ ا
  خفي مخازينا؟ما الذي يمكننا فعله لكي نُ  :فريدريك

 .ض االنتقام منهر  اه بغ  لو تبعن :يوبنڤول
 طويلة إلى هذه القرون الهائلة مير  ح   ألضاف آذان  

 16 .ا أضحوكة للعالم جميعامن   عل  وج  
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 إذن ما الذي يجب أن نعمله، عزيزي بنڤوليو؟ :مارتينو
 مات،وار هذه األج  عندي قلعة قريبة بج :بنڤوليو

 زلةوإليها يجب أن نلتجئ ونعيش في عُ 
 ة هذه،أشكالنا الوحشي   ر الزمنُ يغيِّ إلى أن 

 16 تنامع  سُ  ف  د قد كس  ألن مثل هذا العار األسو  
 .وانفي ه   من أن نعيش   د  م  فاألفضل لنا أن نموت في ك  

 
1-1 
 
 [اوستس وتاجر الخيول ومفيستوفيليسيدخل ف]         
 

ض نقودا  ] :تاجر الخيول  .ألربعينأرجو من سيادتكم قبول هذه الدوالرات ا [يعر 
 يا صديقي، ال يمكنك أن تشتري مثل هذا الحصان األصيل :فاوستس

 ليس بي حاجة كبيرة لبيعه، .بمثل هذا الثمن القليل
 ل عليه بعشرة دوالرات إضافيةأن تحص   ولكن إذا أردت  

 6       .فيه كثيرا فهو لك، ألني أرى أنك راغب  
 ا رجل فقير جدال إليك، سيدي، اقبل بهذه فأنأتوس   :تاجر الخيول
 ، وهذه الصفقةكثيرا في تجارة الخيول أخيرا وقد خسرتُ 

 .عينني في استعادة وضعي من جديدسوف تُ 
 [يأخذ النقود]ا، لن أتجادل معك، اعطني النقود حسن :فاوستس

 46    واآلن سيدي، يجب أن أخبرك أن بإمكانك ركوب هذا الحصان
 ولكن، هل تسمع؟. ءر في شيالحواجز والخنادق وال تقصِّ  بر  ع  

 .في جميع األحوال ال تدخل به في الماء
 ال يشرب من جميع المياه؟يدي، ال داخل الماء؟ ألماذا يا س :تاجر الخيول

 بلى، يشرب من جميع المياه، ولكن ال تركبه وتدخل به في الماء :فاوستس
 46 

 ولكن ليس داخل ،أو حيثما تشاء  ،عبر الحواجز والخنادق 
 .هلتُ ر ما قُ مه إليك، وتذك  ب وقل للسائس أن يسلِّ اذه. الماء

 اآلن! يا فرحة اليوم –أضمن لك ذلك، سيدي  :تاجر الخيول
 16          .أصبحت مطمئنا إلى األبد
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 [يخرج تاجر الخيول]               
 

 ، يا فاوستس، سوى إنسان محكوم عليه بالموت؟ما أنت   :فاوستس
 .من نهايتههلك يقترب ُالمُ ك  مانُ ز  

 .والخيبة تبعث الشك في أفكاري
 .هادئ على هذه المشاعر بنوم   اقض  

 16       (16) على الصليب؛ اللص   المسيح خاطب  ! ه ه  
 .ا في أفكاركإذن اهدأ، يا فاوستس، مطمئن  

 [يدخل تاجر الخيول مبلال. س ليناميجل]           
 الحصان نا ركبتُ أ! حتاللهذا الدكتور المُ  آه، يا :تاجر الخيول

 فيند   سر   به في الماء، حاسبا وجود   ودخلتُ 
 من القش في الحصان، فلم أجد تحتي سوى قليل  

 16      ق، سأذهب وأوقظهمن الغر   صتُ هيد تخل  هد ج  وبجُ 
 هوه، أنت –دوالرا  لي األربعين   وأجعله يعيدُ 

 ،قظيا سيد دكتور، استي! يا دكتور، يا محتال يا حقير
 نقلبانك ارجع لي نقودي، ألن حصوانهض وأ

 !يتيا ويل [ينزع ساقه]إلى حزمة قش، يا سيد دكتور 
 16         .ساقه ماذا سأفعل؟ لقد نزعتُ 

 .دغ  لقد اغتالني الو  ! ةآه، النجدة، النجد :فاوستس
 .اآلن لم يبق عنده سوى ساق واحدةاغتيال أو غيره، : تاجر الخيول

 .ي خندق أو سواهوسوف أسبقه وألقي بهذه الساق ف
  [يخرج تاجر الخيول وبيده الساق]          
 !ها، ها، ها! أوقفوه، أوقفوه، أوقفوه :فاوستس

 16     فاوستس استعاد قدمه، وتاجر الخيول حصل على حزمة
 .قش لقاء األربعين دوالرا

 [ يدخل فاكنر]          
 كيف اآلن، يا ڤاكنر، ماذا لديك من أخبار؟

 بفي طل   يلح  « ڤانهولت»، إن دوق حت  لو سم :ڤاكنر
  أحد رجاله لمرافقتك تك وقد أرسل  حب  صُ 

 16        .مع تجهيزات تناسب الرحلة
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 .جب أال أبخل عليه بمعارفيي   ل   جُ د جليل، ور  سي  « ڤانهولت»دوق  :فاوستس
 [يخرجون]                

 
 
1-6 
 
ك، تاجر اه  يدخل المُ ]          ج روبن، د   [لخيول، وحوذيرِّ
 

 يا سادتي، سآخذكم إلى أفضل بيرة تعالوا :الحوذي
 ـ أين هذه العاهرات؟! في أوروبا ـ هيه، هوه، مضيفة

 [تدخل المضيفة]         
 !ماذا تريد؟ هه، ضيوفي القدامى، أهال –هيه اآلن  :لمضيفة ا

 د، هل تعرف لماذال  ك يا و  د  [ كد   جانبا إلى] :روبن
 6            أنا أقف صامتا؟

 ال، يا روبن، لماذا؟ [جانبا إلى روبن] كد  :
 ، لكناپنس ة عشربثماني دين  أنا م   [جانبا إلى دك] :روبن
 .شيئا انظر إذا كانت قد نسيتني ل  قُ ال ت  

 ه؟كئيبا وحد   فُ من هذا الواق [تلمح روبن] :المضيفة
 46           هيه، ضيفي القديم؟

 .ه؟ آمل أن حسابي على حال  ه، مضيفتنا، كيف حالكآ :روبن
 ال شك في ذلك، ألني أظن أنك لست بلى، :المضيفة

 .في عجلة إللغائه
 .هه، مضيفة، أقول، هاتي لنا البيرة :كد  

 46    (15)! انتبهوا للقاعة هناك. تصلك، في الحال :المضيفة
 

 [تخرج المضيفة]            
 .ود المضيفةهيا، يا سادتي، ماذا سنفعل اآلن حتى تع :كد  

 دي، سأحكي لكم أجمل حكاية كيف، سي  (11) ياتهاوح   :الحوذي
 ر، تعرفون دكتور فاوستس؟ني ساح  ع  د  خ  

    ا لديهمن   هذا واحد  .ه الطاعون ضرب  بلى، ي  : تاجر الخيول
    16                                             ك أنت أيضار  ح  هل س  .فه ليعر   ب  ب  س  
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 «ڤتنبرك»عندما كنت ذاهبا إلى  .نيع  د  سأخبركم كيف خ   :الحوذي
 ذات يوم مع حمولة من القش، استوقفني وسألني
 دي،يا سي  . كم سيدفع لي لقاء ما يستطيع أكله من ذلك القش

 بالقليل، فقلت له أن يأخذ كفايتهقلت في نفسي قد يكتفي 
 16    لقاء ثالثة فلوس، فدفع لي النقود فورا، وانهال يأكل،

  أتى، لم يتوقف عن األكل حتى (11) وكما أني مسيحي حقا
 !ف اليابسل  على جميع حمولتي من الع  

 !ش بكاملهاق   مولة  حُ  أكل  ! ياللفظاعة :الجميع
 ، ألني سمعت عن واحدبلى، بلى، هذا ممكن :روبن

 16                                              (15).الخشب أكل حمولة من زنود
 .دغ  ني الو  ع  د  واآلن يا سادة، ستسمعون كيف خ   :لخيولاجر ات 

 ه لمإليه أمس ألشتري منه حصانا لكن   ذهبتُ 
 يوافق على بيعه بأقل من أربعين دوالرا، لذا، سيدي،

 أعلم أنه حصان يستطيع الركض عبر الحواجز ي كنتُ ألن  
 16    حصاني، ا أخذتُ ولم  . ه النقودب، أعطيتُ والخنادق وال يتع  

 نهار وال ل لي دكتور فاوستس أن أركب الحصان ليل  قا
 ولكن قال لي في جميع األحوال. حةرا قت  ر له و  أوفِّ 
 أن دي، حسبتُ واآلن، سي   ل به في الماء؛وتدخُ  هُ ركب  ال ت  

 ه سوىفما الذي عملتُ  .فة ال يريدني أن أعرفهافي الحصان ص  
 16   حصاني ه تالشىف  منتص   الدخول به في نهر عظيم؟ فلما وصلتُ 

 .قش راكبا على حزمة   وبقيتُ 
 !دكتور رائع :الجميع

 .قابلديعته بالمُ في خ   عون كيف أبدعتُ ولكن ستسم   :تاجر الخيول
 .هناك  طريقي الى داره ، فوجدته نائ ما أخذتُ 

 16     ه،ظ  ذلك لم يوق   في أذنيه، وكل   قُ وأزع   به   أصيحُ  حتُ فرُ 
 ولم أتوقفبساقه كت ُذلك أمس   ولما رأيتُ 
 ده،س  ها من ج  حب حتى انتزعتُ عن الس  

 .وهي اآلن عندي في الدار
 د الدكتور سوى ساق واحدة؟ ممتاز،عن واآلن لم يبق   :روبن

 66     .قرد جه  من شياطينه أحالني إلى ما يشبه و   األن واحد
 !مزيدا من الشراب يا مضيفة :الحوذي
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 فترة،نذهب إلى غرفة أخرى ونشرب لاسمعوا، س :روبن
 .ثم نذهب للبحث عن الدكتور

  [يخرجون]                
 
1-5  
 

  ،(الحامل)هوالدوقة زوجت« ڤانهولت»دخل دوق ي]          
م فاوستس ومفيستوفيليس           د   [ وخ 

 

 .دكتور، على هذه المشاهد البهيجةشكرا يا سيادة ال :الدوق
 وال أعرف كيف أكافئ جهودك العظيمة في إقامة

 هاة المسحورة في الفضاء، التي منظرُ تلك القلع  
 .آخر في العالم ني منظر  أبهجني، كما ال يمكن أن يبهج  

 6      منفسي، يا موالي النبيل، قد أجزلتُ  أنا أجدُ  :فاوستس
 خيرا نُتمم فظن  كُ سمو   ُتمفمكافأتي إذ تلط  

 ولكن، يا سيدتي النبيلة، -.ه فاوستسم  بما قد  
 تلك المشاهد، لذلك أرجو ملكُ ق رُ ما لم ت  رب  

 ،فيه كثيرا رغبين  خبريني بالشيء الذي ت  أن تُ 
     فقد سمعتُ  .لك   فإذا كان موجودا في العالم، سيكونُ 

 46 
 .إلى األشياء النادرة الجميلة قن  أن الحوامل يتشو  

 بهذا الطيب، ك  دُ صحيح يا سيادة الدكتور، وبما أني أج   :الدوقة
 .عليه يشتهي قلبي الحصولُ  ما كل   نُ سوف أبيِّ 
 انون الثاني،ك( يناير)ا اآلن في فصل الصيف، لكننا اآلن في ولو كن  

 46   .جناض   ب  ن  ع   ق  طعام من طب   ل  أفض   وهو موات الشتاء، لما طلبتُ 
 اذهب، [جانبا إلى مفيستوفيليس]هذه مسألة بسيطة  :فاوستس

 !مفيستوفيليس، أسرع
 [فيليسيخرج مفيستو]                           

 .سيدتي، سأعمل أكثر من هذا إلرضائك
 [خل مفيستوفيليس ثانية ومعه العنبيد]                           

 بة ألنهاطيِّ  أن تكون   يجبُ . قي هذه لي، واآلن تذو  تفض  
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 16        .د لكممن بلد بعيد، أؤكِّ 
 

 [نبق العو  الدوقة تتذ  ]                           
 رين، بأن في هذا الوقتب أكثر من جميع اآلخجعلني أتعج  هذا ي   :الدوق

 د كل شجرة من فاكهتها، من حيثعندما تتجر   ،من السنة
 .هذا العنب الناضج ت  ب  ل  ج  

 مة إلى دائرتين في العالم أجمع،كم، إن السنة مقس  سمو   ملو سمحتُ  :فاوستس
 16   المقابلة يكون بحيث عندما يكون عندنا الشتاء في الدائرة

 د ومملكة سبأ وأمثال تلك البالد،عندهم الصيف، كما في الهن
 .تين في السنةالواقعة في الشرق األقصى، حيث تكون الفواكه عندهم مر  

 من هناك، بوساطة روح خفيفة عندي،
 .هذا العنب، كما ترون جلبتُ 
 هقني، إنه أحلى عنب ذقتُ وصد  : الدوقة

 16                      .في حياتي
 

ابة من الداخل]                         جان يطرقان البو    [الُمهر 
 حون هؤالء عند البوابة؟ق  ن المزعجون الو  م   :الدوق

 ابة،افتحوا البو  . همئوا هياج  اذهبوا وهدِّ 
 .اسألوهم ما الذي يريدون ثم   

 [وينادون في طلب الكالم مع فاوستسيطرقون ثانية ]                
 [ينادي من خارج المسرح] :ادمخ

 16       !هيه، هوه، يا سادة، ما هذه الضوضاء
 سبب تزعجون الدوق؟ ألي  
 [من خارج المسرح] :دك

 (56) !ال سبب لدينا لذلك، ولهذا ال قيمة له
  حين، هل تتجرأون هكذا؟ق  هيه، يا أوباش و   :خادم

 ن لنا كفايةدي، أن يكوي  سآمل يا  [من خارج المسرح] :تاجر الخيول
 16        .من جرأة أكثر من هذا الترحيب بنا

 أوا في مكان آخر،يبدو هكذا، أرجوكم تجر   :خادم
 .وال تزعجوا الدوق

 ما الذي يريدون؟ :الدوق
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 .جميعهم يصرخون في طلب الكالم مع الدكتور فاوستس :خادم
 16        .بلى، ويجب أن نتكلم معه :الحوذي
 .أدخل األوغاد (54)د؟ صحيح يا سيِّ : الدوق

 يدخل معنا؟ األحسن له [من خارج المسرح] :دك
 .أن يدخل مع أبيه من أن يدخل معنا

 .م بالدخولأرجو من سموكم أن تسمحوا له :فاوستس
 66          .فهم موضوع جيد للتسلية

 .افعل ما تشاء يا فاوستس، أعطيك اإلذن :الدوق
 .أشكر سموكم :فاوستس

 [روبن، دك، الحوذي، وتاجر الخيول جر  ه  يدخل المُ لبوابة والخادم يفتح ا]
 هيه، كيف حالكم اآلن، يا أصدقائي الطيبين؟

 بوا؛ابون ولكن تعالوا واقترحقا أنتم صخ  
 !مرحبا بالجميع. ملكُ  العفو   لقد استحصلتُ 

 66      قابل نقودنا، وسندفعبوا بنا مُ د، رح  ال، سي   :روبن
 وه، أعطونا نصفهيه، ه –قابل ما نأخذ مُ 

 .ذكم المشنقةدزينة بيرة هنا، ولتأخُ 
 ال، اسمعني، هل تقدر تقول لي أين أنت؟ :فاوستس
 .نحن تحت السماء .ياتها، أقدرإي، وح   :الحوذي

 56    ، هل تعلم في أي مكان؟(51) الوقاحة ن  خز  بلى، ولكن يا م   :خادم
 .بلى، بلى، الدار مناسبة لنشرب فيها :تاجر الخيول

 رسنكس   ا من البيرة، وإال  ه، امأل لنا شيئروح  جُ  يا
 .م رؤوسكم جميعا بقنانيكمجميع البراميل في الدار ونحط  

 .أخذ بيرةبهذا الهياج، تعال، ست ن  ال تكُ  :فاوستس
 56        موالي، أرجوكم أعطوني بعض الوقت

 .كمعجب سمو  أراهن بكل ما عندي أنها ستُ 
 .لك روقُ ور، اعمل ما ي  بكل سرور، عزيزي الدكت :الدوق

 .نا وبالطنا تحت أمركمُ د  خ  
 .إذن هاتوا شيئا من البيرة –كم بتواضع أشكر سمو   :فاوستس

 16    ،دكتور حقيقي، وقسما  ياتها، هنا تكلم بلى، وح   :تاجر الخيول
 .ك الخشبية لقاء ذلك الكالمسأشرب نخب ساق  

 ساقي الخشبية؟ ما الذي تعنيه بذلك؟ :فاوستس
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 .أتسمعه يا دك؟ لقد نسي ساقه! ها، ها، ها :ذيالحو
ل كثيرا على  :تاجر الخيول  .ذلكبلى، بلى، هو ال يعو 

 16      .الحق، ال يهتم كثيرا بساق خشبيةال، و :فاوستس
 !نا، كيف صارت ذاكرة سيادتك بهذا الضعفيا رب   :الحوذي

  أال تتذكر تاجر خيول 
 له حصانا؟ بعت  

 .حصاناأحدا  أني بعتُ ر بلى، أتذك   :فاوستس
 16    يدخل بهأال  به رت  ر أنك أم  وهل تتذك   :الحوذي

 إلى الماء؟
 .ر ذلك جيدابلى، أتذك   :فاوستس
 ك؟ر شيئا عن ساق  ثم أال تتذك   :الحوذي
 .ال والحق :فاوستس
 16     (51) .ر انحناءتك للتحيةإذن أرجوك تذك   :الحوذي
 .شكرا سيدي [ينحني للتحية] :فاوستس

 .هذه ال تكفي أرجوك أخبرني بشيء :لحوذيا
 وما ذاك؟ :فاوستس
 (51) هل تبقى ساقاك معا كل ليلة؟ :الحوذي
 56    (56) العمالق« كولوسوس»ي أتريد أن تجعل من   :فاوستس

 فتسألني مثل هذه األسئلة؟
 (55) .شيئا منك   أبدا، صدقا، سيدي وأنا ال أريد أن أجعل   :لحوذيا

 .ذلك ي أريد معرفةولكن  
 [تدخل المضيفة بالشراب]                 

 .د لك حتما هما معاذن، أؤك  ا :فاوستس
 56        .أشكرك، أنا مقتنع تماما :الحوذي
  ولكن لماذا تسأل؟ :فاوستس
 شيء سيدي، بل أظن أن واحدة من ساقيكلال  :الحوذي

 .ةبد أن تكون خشبي   ال
 أنتزع واحدةهل تسمع، سيدي؟ ألم  هيه، :تاجر الخيول

 466         ئمانا من ساقيك عندما كنت
 .ها اآلن وقد استيقظت انظر هنا سيديولكني استعدتُ  :فاوستس

 [(51)قيه يكشف لهما عن سا]                 
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 سيقان؟ هل كان للدكتور ثالث! عةياللفظا :الجميع
 عتني وأتيت  هل تذكر، سيدي، كيف خد   :الحوذي
- مولتي من الـ على حُ 

 [ره فيصير أبكمافاوستس يسح  ]                
 466-      رهل تذكر كيف جعلتني أبدو بوجه ق   :دك
 

 [ه فيصير أبكمارُ فاوستس يسح  ]                
 رأنت يا ابن العاهرة يا نذال ساحرا، هل تذكُ  :تاجر الخيول

-  عتني بح صكيف خد  
ُره فيصير أبكما]                  [فاوست يسح 

 (51) .التكب  ع  ز  رها بخُ عب  أنك ستُ  هل نسيتني؟ تظن   :روبن
- هل تذكر وجه الكـ 

ُره فيصير أبكما]                 جان. فاوستس يسح   [يخرج الُمه ر 
 446    من يدفع ثمن البيرة؟ اسمعني يا سيد دكتور، :المضيفة

- ي، أرجوك من سيدفع لي ثمن بيروفضي دت  اآلن وقد طر  
 [فاوست يسحرها فتصير بكماء]               

 [تخرج المضيفة]               
 موالي، [للدوق] :الدوقة

 .دينون جدا لهذا اإلنسان العالمم   حنُ ن  
 هئُ كاف  كذلك، سيدتي، وهو ما سنُ  ونحنُ  :الدوق

 446        .وطيب ب  نا من حُ عُ س  ما ي   كلِّ ب
 .حزنةاألفكار المُ د كل   ه البارعة تطرُ فأالعيبُ 

 
 [يخرجون]                  

 
6-4 
 

 يدخل شياطين بصحون مغطاة،.رق وب   د  ع  ر  ]            
 دهم مفيستوفيليس إلى مكتب فاوستسيقو             
 [نرثم يدخل ڤاك             

 .أعتقد أن سيدي على وشك أن يموت :ڤاكنر
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 :ثروته ته وأعطاني كل  وصي   د  فقد أع  
 خزانة من األواني الذهب،قتنياته، وداره، مُ 

 .جاهزة نقدا« دوكات»إضافة إلى ألفي 
 6      إذا كان الموت وشيكا،. يا ترى ما الذي يقصد
 اءشعهو اآلن على ال. حر  فلن يكون بمثل هذا الم  

 األطعمة مع السادة العلماء، حيث يوجد من شهي  
 .مثله في حياته« ڤاكنر» ما لم ير  

 .أن الوليمة انتهتوانظر، ها هم قادمون يظهر 
 يدخل فاوستس ومفيستوفيليس. يخرج ڤاكنر]                
 [مع اثنين أو ثالثة من العلماء                 

 46     سيدي دكتور فاوستس، منذ نقاشنا حول :العالم األول
 اكن   –هن األكثر جماال في العالم أيُّ  –السيدات الجميالت 

 ين اإلغريقية كانتأنفسنا أن هيل رنا معقد قر  
 السيدة األكثر إثارة لإلعجاب بين األحياء، لذا،

 لنا محتُ بعظيم الفضل وأت   ميا سيدي الدكتور لو تلطفتُ 
 رؤية تلك السيدة اإلغريقية التي ال مثيل لها

 46     ى العالم أجمع بجاللها، لحسبنا أنفسناوالتي يتغن  
  .مدينين إليك كثيرا

 يا سادة، :فاوستس
 أعلم أن صداقتكم ليست زائفة،ألني 

 العادل  نكر الطلب  فليس من عادة فاوستس أن يُ 
 16         :من أولئك الذين يرجون له الخير

 ون تلك السيدة اإلغريقية الفريدة،ر  سوف ت  
 اللوالج   ة  ه  األب   ير  لغ   ليس  
 الكبير معها البحار« اريسب»ر ب  ع  

 ةغني  ال (55)« داردانيا»ب إلى األسال وجلب  
 16      الكلماتفي  نُ طريكم  الخ   متوا إذن، ألن  فاص  

 
   .الموسيقى فُ عز  تُ .مفيستوفيليس يذهب إلى الباب ] 
 ] بر المسرحع   مر  ت  . ل هيليندخ  مفيستوفيليس يُ  
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 ها العجيبرُ د  هل كانت هذه هيلين الجميلة، التي ق   :العالم الثاني
 ر طروادة المسكينة؟سنين تدمِّ  اإلغريق في حروب عشر ل  ع  ج  

 رها،د  ق   معرفتي أبسط من أن تستطيع وصف   :العالم الثالث
  .أجمع بجمالها مُ ى العال  تلك التي يتغن  

 16      ،شاهدنا مفخرة الطبيعة اآلن وقد :العالم األول
 المبارك المشهد ولهذا، سنستأذن للذهاب

 .لى األبدد فاوستس ويتبارك إسع  لي  
 .ى لكم مثل ذلكادة، أتمن  وداعا يا س :فاوستس 

 [يدخل رجل  عجوز. يخرج العلماء]            
 ب، اترك هذا العلم اللعين،يا فاوستس الطي   :العجوز

 16      هذا السحر، الذي سيودي بروحك إلى الجحيم
 !ويحرمك تماما من النجاة

 ولو أنك اآلن قد أسأت كإنسان،
 .ال تداوم عليه كشيطان

 ك روح صافية،ولكن، مع ذلك، لدي
 16      .لو لم تنقلب الخطيئة بالعادة إلى طبيعة ثانية

 ؛را جداخِّ إذن، يا فاوستس، لو جاء الندم متأ
 ،ة دا عن رؤية الجن  بع  عندها ستكون مُ 

 .وال أحد يقدر أن يصف آالم الجحيم
 قد تكون نصيحتي هذه

 16      لن تكون ذلك، .ا يبدو قاسيا وغير مستساغ  مم  
 ب  ض  م عن غ  العزيز، أنا ال أتكل   ي  ن  يا بُ  ألنه،

 ة خالصةأو كراهية لك، بل عن محب  
 قبلة،وإشفاق حول تعاستك المُ 

 أن هذا التأنيب الناعم ن لنا أمل  كُ لذا فلي  
 66      .الروح منك   حُ صل  د، قد يُ س  إذ يلمس منك الج  

  لت؟ع  ، يا فاوستس؟ أيها التعيس ما الذي ف  أنت   أين   :فاوستس
 هادر   ها، وبصوت  بحق   طالبُ تُ  الجحيمُ 

 .ك تقريبات ساعتُ قد أزف  ! يا فاوستس تقول تعال  
را  ]                  [مفيستوفيليس يسل ُمه خ نج 

 .ذ المطلوبوفاوستس سيأتي اآلن لينفِّ 
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 [فاوستس يستعد لطعن نفسه]                
 66  !واتك اليائسةطُ ب، كف  عن خُ ف، يا فاوستس الطي  آه، توق   :العجوز

 
 رأسك، أرى مالكا يحوم فوق  

 .بنعمة نفيسة وبيده ُحق  مملوء
 .ها في روحكيحاول أن يسكب  

 .ب اليأسإذن اطلب الرحمة وتجن  
 56   .ةالمحزون ئ روحي  د  ه  بكلماتك تُ  س  يا صديقي، أح   :فاوستس

 .في خطاياي ر  اتركني قليال ألفك  
 محزون، كن بقلب  ، ولكك  يا فاوستس، سأترُ  :العجوز

 .روحك العاثرة دو  خائفا من ع  
 [يخرج العجوز]                 

 لت؟ع  عيس، ما الذي ف  ها الت  يا فاوستس اللعين، أي   :فاوستس
 56         .أنا نادم، ومع ذلك أنا يائس

 .ةب  ل  عمة تصطرعان في صدري في سبيل الغ  يم والن  فالجح
 الموت؟ما الذي أستطيع فعله لتحاشي فخاخ 

 فاوستس، أيها الخائن، سأقبض على روحك :مفيستوفيليس
 .لطاني األعلىك على سُ د  لتمرُّ 
 16       .إربا إربا دك  س  ج   عتُ ط  ق   د، وإال  تمر  

 .أنا نادم فعال إذا كنت قد أسأت إليه يوما :فاوستس
 ع إلى موالكعزيزي مفيستوفيليس، تضر  

 رأتي الطائشة،لي جُ  ر  غف  لي  
 دأؤكِّ  انية سوف  وبدمي ث

 16       .ه مع إبليسقدتُ السابق الذي ع   العهد  
 ف،غير زائ   لها إذن، يا فاوستس، بقلب  افع   :مفيستوفيليس

 .بمسيرتك أعظمُ  أخطار   لئال تنزل  
 [فاوستس يجرح ذراعه ويكتب بدمه]               

 ب، يا صديقي العزيز، ذلك العجوز الوضيععذ   :فاوستس
 ني عن إبليسك،د  وأبع  أ الذي تجر  

 16        .ناملكه جحيمُ الذي ت   بأعظم العذاب  
 .هروح   ال أقدر أن ألمس  . ه عظيم  إيمانُ  :مفيستوفيليس
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 ولكن ما قد أنزله بجسده
 .بالشيء الكبير سأحاوله، وهو ليس  

 ،يا صاحبي العزيز ،شيئا واحدا منك   عني أطلبُ د   :فاوستس
 16 فؤادي في رغبة ق  و  التش   ع  شب  أن تُ 

 تجاه حبيبتي، هُ مما أكن  
 ،ها أخيراة هيلين، التي رأيتُ السماوي   تلك  

 طفئ تماماها قد تُ التُ بُ والتي قُ 
 بي عن وعدي، حيدُ تلك األفكار التي قد ت  
 56      .ه مع إبليسالذي قطعتُ  هد  لكي أحافظ على الع  

 ريده صاحبي فاوستس،هذا، أو أي شيء آخر يُ  :مفيستوفيليس
 عين رفةه في طُ تنفيذُ  يتم  سوف 
  [بين كيوپيدين اثنين تدخل هيلين ثانية، يقودها مفيستوفيليس، تمر  ]     

 سفينة   ألف   ع  جه الذي أشر  هل كان ذلك هو الو   :فاوستس
 الشاهقة؟( 466)« إليوم» أبراج   ق  وأحر  

 56       .بلةبقُ  ميلة، امنحيني الخلود  يا هيلين الج  
 

 [يتعانقان]               
 !طيرانظروا كيف ت  . تا روحيشفتاها امتص  

 .روحي تعالي يا هيلين، أعيدي إلي  
 [يتعانقان ثانية]             

 ة في هاتين الشفتين،هنا سوف أقيم، ألن الجن  
 .كن هيلينافاء  ما لم ي  شيء جُ  وكل  

 466       كبِّ ومن أجل حُ « پاريس» سوف أكونُ 
 ،«ڤتنبرك» بُ نه  سوف تُ « طروادة»بدل 

 الضعيف، (464)« مينيالوس»ولسوف أصارع 
 .تاجيك فوق ريشات  ن بألوان  وأتزي  

 في كعبه (461)« أخيليس» حُ بلى، سوف أجر  
 466         .بلةإلى هيلين آلخذ قُ  ثم أعودُ 
 اء،سأحلى من نسيم الم آه، أنت  

 .جمةبجمال ألف ن   لة  رب  س  مُ 
 لالهبأنت من كوكب المشتري ا جاأكثر توه  
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 سيئة الحظ، (461) «سيميلي»عندما ظهر أمام 
 446        السماء أكثر جماال من مليك

 
  
 اللعوب الالزوردية؛ (461) «آريثوسا»ضان ي أحف

 .وال أحد سواك ستكون حبيبتي
 [يخرجون]                                   

 
6-1 
 

  فيستوفيليس،ن، وميدخل إبليس، ورئيس الشياطي. دع  ر  ]         
 [في أعلى المسرح          

 

 دُ م العالم السفلي نصع  وهكذا من جهن   :إبليس
 لكتنا،يا ممعالنرى ر

 حيم السود،أبناء الج   تم  خ   طيئة  ها الخ  مُ ختُ تلك األرواح التي ت  
 ،بينهم، فاوستس، نأتي إليك   لُ واألو  

 6          أبديةمعنا لعنة   حاملين  
 لقد آن األوانُ . روحك في انتظار  نُ تكم  

  .لنستولي عليها
 وهذا الليل الكئيب :مفيستوفيليس

 .في هذه الغرفة سيبقى فاوستس التعيس
 وهنا سوف نبقى :رئيس الشياطين

 46         .فه ونرى كيف يتصر  لنراقب  
 ف، إال بجنون يائس؟وكيف يتصر   :مفيستوفيليس

 ن،زبالحُ  قلبه يجف   مُ ق، اآلن د  ُمحب  دنيا أحم  
 رهقه المُ ه، وقلبُ فيقتله ضميرُ 

 من خياالت عقيمة عالما دُ ل  ي  
 46      .ث  ب  ذاك ع   لكن كل   .ى الشيطانلكي يتخط  
 .باأللم ب  ي  ط  ات يجب أن يُ من المسر   وخزيُنهُ 

 يقتربان، فاكنر هو وخادمه 
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 .ة فاوستس األخيرةوكالهما قادمان من كتابة وصي  
 .انظر من أين يأتيان

 [يدخل فاوستس وڤاكنر]                
 16     تي؟وصي   عت  قل لي، يا ڤاكنر، هل راج   :فاوستس

 كيف تجدها؟
 سيدي، ممتازة بشكل عجيب، :ڤاكنر
 مُ ع أقدِّ واجب التواضُ  إذ بكل  

 .تكدمتي الدائمة لقاء محب  ياتي وخ  ح  
 [يدخل العلماء]                  

 .ا يا سادةمرحب –شكرا، شكرا، يا ڤاكنر  :فاوستس
 [نريخرج ڤاك]                   

 16    ك  ح  أن مالم   واآلن يا فاوستس العزيز، أظن  : العالم األول
 .رتقد تغي  

 .آه يا سادة :فاوستس
 ما الذي يؤلم فاوستس؟ :العالم الثاني

 معك، أسكنُ  لو بقيتُ ! آه يا رفيقي :فاوستس
 16      .أن أموت بُ ج  ي   في هدوء، لكن اآلن   شتُ لع  

؟ سادة، أ انظروا يا. إلى األبد   لم يأت 
؟  ألم يأت 

 آه يا عزيزي فاوستس، ما معنى هذا الخوف؟ :العالم األول
  اتنا إلى أحزان؟مسر   جميعُ  لت  هل تحو   :العالم الثاني
 16   .ته الشديدةحد  هو غير مرتاح بسبب و   [لآلخرين] :العالم الثالث
 اءكذلك، فسنجلب األطب  إذا كان األمر  :العالم الثاني
 .شفى فاوستسوسوف ي  

 .شيئا ال تخش  . ، يا سيديسب  وح  ة  م  خ  إنها تُ  [إلى فاوستس: ]العالم الثالث
 ة  لت اللعن  ميتة، أنز  بخطيئة مُ ة  م  خ  تُ  :فاوستس
 16          .ي والروحمن   بالجسد  

 ع إلى السماء،ومع ذلك، يا فاوستس، تطل   :العالم الثاني
 .لهادود  ال حُ ة   ن الرحم  ر أوتذك  

 األفعى. رف  غت  أن تُ  مكنُ لكن إساءة فاوستس ال يُ  :فاوستس
 .فاوستس ، لكن ليس  ص  ل  خ  مكن أن تُ اء يُ ت حو  التي أغو  
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 16     دوا ألقوالي ولو أنع  رت  بر وال ت  يا سادة اسمعوا بص  
 هنا ني كنتُ أن   رُ عندما أذكُ ش ُع  رت  وي   قُ خف  قلبي ي  
 ولم« ڤيتنبرك»لثالثين سنة، آه، ليتني لم أر   لمع   طالب  

 من أعاجيب، جرمانيا عتُ ن  وما ص  ! ط  أقرأ كتابا ق  
 أجمع، من أجلهادها، بلى، والعالم ُأن تشه   نُ مك  ها يُ ع  بأجم  
 66    –ها ة نفس  لى، والجن  فاوستس كال جرمانيا والعالم، ب   ر  س  خ  

 جبُ وي   –ح الفر   لكةُ باركين، ممالمُ  جلس هللا، عرشُ ة، م  الجن  
 !حيم إلى األبدحيم، آه، الج  الج   .بقى في الجحيم إلى األبدأن ي  

 حيم إلى األبد؟جري لي، وأنا في الج  اء، ما الذي سي  أصدقائي األحب  
 .مع ذلك يا فاوستس، الجأ إلى هللا :العالم الثاني

 66    هب ف  د  فاوستس؟ إلى هللا الذي ج   هُ إلى هللا الذي أنكر   :فاوستس
             عُ رج  الشيطان يُ  أن أبكي لكن   يا إلهي، أريدُ  ه ، ؟ آ فاوستس  

وروحا الدموع، بلى، حياة   بدل   الدم   قُ فِّ د  يُ  .دموعي  
،نظر، لكن أيدي   أن أرفع   أريدُ  !نيلسا فُ آه، إنه يوق    

.يمسكانهما نهما يمسكانهما، إنهماإ   
 56         من، يا فاوستس؟ :الجميع

 امهما، إبليس ومفيستوفيليس، آه يا سادة، أعطيته :فاوستس
 .قابل معارفيروحي مُ 
 !ال قدر هللا :الجميع

 ها، لقاء  ل  ع  فاوستس ف   رها فعال، لكن  هللا لم يقد   :فاوستس
 56      ة الزائفة ألربع وعشرين سنة قد خسرتع  الم  
 . ستس الفرح والسعادة األبديتينفاو
 لهما بتُ كت  
 .اآلن سيأتي ليأخذني. ه لُ دمي أنا، وانتهى أج  هدا بع  

 ستطاعرنا فاوستس بهذا من قبل، أللماذا لم يخب :العالم األول
 وا لك؟صل  أهل الدين أن يُ 

 16    د  بفعل ذلك، لكن الشيطان هد   رتُ كثيرا ما فك   :فاوستس
 ، اسم هللا قني إربا إن أنا ذكرتُ زِّ م  أن يُ 

 واآلن. ألهل الدين ة  مر   ستمعتُ سدا وروحا لو اج   ن يأخذنيأ 
 .لكتم معياألوان، يا سادة، غادروا، وإال ه   فات  

 فاوستس؟ نقذ  له لنُ آه، ما الذي نقدر أن نفع  : العالم الثاني
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 16    .عني، بل انقذوا أنفسكم وغادروا مواال تتكل   :فاوستس
 .يني، سأبقى مع فاوستسو  ق  هللا سيُ  :العالم الثالث
 ى هللا، يا صديقي العزيز،ال تتحد   [للثالث] :العالم األول

 .ي لهل إلى الغرفة المجاورة ونصل  نا ندخُ ع  بل د  
 وت  ما ص  وأي  ! وا ألجليوا ألجلي، صل  بلى، صل   :فاوستس

، إذ ال شيء يُ ت    16     .ذنينق  أن يُ ن ُمك  سمعون، ال تأتوا إلي 
 .ليكه ع  حمت  ر   نزلُ يُ هللا  ي لعل  ل  ص  سنُ  ونحنُ  لِّ ص   أنت   :العالم الثاني

  حتى الصباح، شتُ لو ع  . وداعا يا سادة :فاوستس
 .فإن فاوستس قد ذهب إلى الجحيم كم، وإال  سأزورُ  

 16         .فاوستس، وداعا   :الجميع
 

 [يخرج العلماء]                      
 ة،في الجن   لك   بلى، يا فاوستس، اآلن ال أمل   :مفيستوفيليس
 ،سب  ر في الجحيم وح  لذا ايأس، فكِّ 

 .قيمتُ  ألن تلك ستكون مأواك، وهناك  
 ه إغواؤك  ر، إن  الساح   ها الشيطانُ أي   :فاوستس
 56         .األبدية ني السعادة  لب  الذي س  

 ..بذلك وأبتهجُ  رفُ أعت   :مفيستوفيليس
 ة،في الطريق إلى الجن   ذاك أنا، عندما كنت  

 كتابال م طريقك، عندما تناولت  الذي عت  
 الصفحات   في األناجيل، أنا قلبتُ  لتنظر  
 56           .كعين   لتُ وظل  

 .، وداعاايأس  . األوان ما هذا؟ أتبكي؟ فات  
 .بكوا في الجحيمبأن ي   جبُ كون على األرض ي  الحمقى الذين يضح  

   خيريدخل مالك ال. يخرج مفيستوفيليس]        
 [ينين مختلف  ومالك الشر من باب           

، يا فاوستس، لو أنك استمعت  : مالك الخير  إلي 
 .لها د  د  ال ع   أفراح   تك  ع  ب  لت  

 .العالم لكنك أحببت  
، استمعت   أنت                :مالك الشر  466       إلي 
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 .الجحيم إلى األبد آالم   واآلن يجب أن تذوق  
 ركاتك، ومفاخ  ثرواتك، ومسر   آه، ما الذي جميعُ  :مالك الخير

  اآلن؟ ك  يدُ ستف
 أكثر، غيظك  ال شيء سوى أن تُ      :مالك الشر

 .على األرض الكثير منهُ  في الجحيم ما كان لديك   ريد  بأن تُ 
 [أثناء نزول العرشفي موسيقى ]            
 466      السعادة السماوية، آه، لقد خسرت   :مالك الخير

 بال نهاية ال توصف، سعادة   ات  مسر  
 اإللهي الجميل جانب  ال رت  أنك آثلو 

 .قوة عليك لما كان للجحيم أو للشيطان أي
 على ذلك الطريق، يا فاوستس، ولو أنك واظبت  

 446       أقمت رائع كنت   قام  مُ  انظر في أي  
 ،جين نورافي ذلك العرش، مثل أولئك القديسين المتوهِّ 

 .هذلك ما قد خسرت  . على الجحيم وانتصرت  
 .لتعيسة، مالك الخير يجب أن يترككواآلن، أيتها الروح ا

 .رة الستقبالكأفواه الجحيم فاغ  
 [تنكشُف الجحيم. يخُرج مالُك الخير. العرشُ  يرتفعُ ]         

 446    عبقان برُ دِّ ح  تُ  ينيك  ع  ع  واآلن، يا فاوستس، د   :مالك الشر
 .ة هذهاألبدي   الشاسعة   في دار العذاب  

 الملعونة   األرواح   بُ قلِّ انتقام تُ  أرواحُ  ة  م  ث  
 .ذابغلي في الرصاص المُ ها ت  ، أجسادُ ة  هب  لت  مُ  على أسياخ  

 ر،شوى على الجم  تُ  ة  حي   أجساد   أرباعُ  ة  م  وث  
 416      داوهذا المقعد الملتهب أب. ال يمكن أن تموت

 .ها لتستريح فيهذيبُ تع لألرواح التي زاد   د  ع  مُ 
 بةالملتهكتال من النار  مُ لق  تلك التي تُ 

 .وا سوى أطايب الطعامب  ح  رهون، الذين لم يُ هم الش  
 .الفقراء يموتون جوعا عند أبوابهم رون  وكانوا يضحكون إذ ي  

 416       ترى وف  فلس   .ولكن هذا كله ليس بالكثير
 .من هذه فظاعة  عشرة آالف نوع من العذاب أكثر  

 !آه، لقد رأيُت ما يكفي لتعذيبي :اوستسف
 .ها جميعاع  ج  و   بها، وتذوق   س  ح  أن تُ  ، يجبُ كال   :مالك الشر
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 .رورالسُ  في سبيل   سقط  أن ي   يجبُ  السرور   فمن يحب  
 416       ، يا فاوستس، إلى حين؛وهكذا أتركك  

 .شفي اضطراب التشو   طُ وعندها سوف تسقُ 
 [الساعة تدق الحادية عشرة. ك الشريخرج مال]          
 واحدة هزيلة من الحياة، ، سوى ساعة  لديك   ن لم يبق  يا فاوستس، اآل :فاوستس

 .األبدية اللعنةُ  عليك   وبعدها يجب أن تنزل  
 416      السماء الدائرة أبدا، ، يا أفالك  ة  ن  في ساك  توق  

 !الليل ال يأتي أبدا فُ نتص  ومُ  النهارُ  ف  لكي يتوق  
 لة، انهضي، ارتفعي ثانية، وابعثيالطبيعة الجمي يا عين  

 تغدو را أبديا أو اجعلي هذه الساعة  نها
 ، شهرا، أسبوعا، يوما طبيعيا،نة  س  

 416        !هروح   نقذ  م فاوستس ويُ لكي يند  
  "الليل بطيئا، بطيئا، اجري يا خيول   "

 ،ق  تدُ  سوف   يجري، والساعةُ  ك، الزمنُ تتحر   ماتزالُ  النجومُ 
 .اللعنة عليه حل  أن ت   يأتي، وفاوستس يجبُ  سوف   والشيطانُ 
 من الذي يسحبني لألسفل؟! إلى السماء أقفزُ  آه، سوف  

 416       !سيحيذني، آه، يا م  نق  ستُ  م واحدة  د  قطرة ُ
 !سيحيق فؤادي إذ أدعو م  زِّ م  ال تُ 

 !ي يا إبليسأدعوه، آه، إليك عن   ومع ذلك سوف  
 أين هو اآلن؟ لقد توارى،

 .غاضبا د، وحاجباهدِّ أرى ذراعا تُ 
 466      الال، تعالوا تعالوا واسقطوا فوقي،وت   بااليا ج  
 .السماء الثقيل ي غضب  بوا عن  واحجُ 

 .ال؟ إذن سأغور في األرض رأسا على عقب
 .آه، ال، إنها لن تؤويني! انفتحي يا أرض
 .ولديم   عند   ت  ق  يا نجوما أشر  

 466         حيم،والج   الموت   ر  ها قد  نفوذُ 
 .بابية  ض   مامة  غ   اآلن ارفعوا فاوستس مثل  

 (466) ثقلة  المُ  إلى أحشاء تلك الغيمة  
 وين،حت  ما ت   في الجوِّ  حتى إذا ما أفرغت  

 ،ة  خاني  الدُ  ك  أطرافي من أفواه   لُّ ط  قد تُ 
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 456      .وترتقي إلى السماء دُ صع  عي روحي ت  ولكن د  
 

 [الساعُة تدق  ]                 
 .ها قريباكلُّ  ستمرُّ ! تآه، نصف ساعة مر  

 طيئتي،قاسي بسبب خ  آه، إن كان على روحي أن تُ 
 .أللمي الدائم عي نهاية  فض  

 ،ة  سن   فاوستس في الجحيم ألف   ليعيش  
 456         .ذ، وفي األخير ُينق  ألف   ئة  م  

 .لألرواح الملعونة عُ توض   ال نهاية  
 دون روح؟من لماذا لم تكن مخلوقا 

 ؟خالدة ولماذا الروح التي لديك  
 ،لو كان ذلك صحيحا (465)« پيتاكوراس» يا كتاب  

 416       رلطارت هذه الروح مني لكيما أتغي  
 مهيب   حش  و  الى 

 ،عيدة، ألنها إذ تموتُ الوحوش س  جميع 
 في عناصر الوجود،ها سريعا أرواحُ  تذوبُ 

 .في الجحيم ب  عاق  دوما لتُ  أن تعيش   جبُ لكن روحي ي  
 416         !بانيأنج  الوالدان اللذان  ن  لع  ليُ 
 ن إبليس،لع  ا. كن نفس  لع  يا فاوستس، ا كال  

 .ةباهج الجن  من م   ك  م  ر  الذي ح  
 [عشرة الساعة تدق الثانية]                

 .إلى هواء ل  حو  ت  !  د  س  واآلن يا ج  ! ، إنها تدق  إنها تدق  
 .إلى الجحيم الك إبليس حي  حم  وإال سي  
 416      ماء صغيرة، ات  لي إلى قطر، تحو  يا روحُ 

  !دي أبداتوج   واسقطي في البحر المحيط، ولن  
د، ويدخل الشياطين]                 ع   [ر 

 !نفبهذا العُ  ي علي  ل  ط  يا سماء، ال تُ  ه، رحمة  آ
 !رهةس لبُ عوني أتنف  الال وأفاعي، د  يا ص  
 ، ال تأت  يا إبليسري فاك  فغ  ت   ال، حيما قبيحة  يا ج  

اه يا مفيستوفيليس.بيتُ ق كسأحرُ   416        أو 
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 [يخرجون]                           
 
6-1 

 [يدخل العلماء]                       
 تعالوا، يا سادة، لنذهب ونزور فاوستس، :العالم األول
 فعر  ريعة لم تُ هذه الليلة المُ  ألن مثل  

 .العالم ةُ منذ أن بدأت خليق
 . طسمع ق  خات لم تُ ر  لص  قات واع  هذه الز   مثل  

 6     .الدكتور قد نجا من الخطر نرجو السماء أن يكون  
 .فاوستس انظروا، هذه أطرافُ ! يا سماء عنايتك   :العالم الثاني

 .الموت جميعا بيد   تة  شت  مُ 
 .عوه هكذام فاوستس قد قط  هُ م  د  الشياطين الذين خ   :العالم الثالث
 بتُ س  ة والواحدة، ح  الساعة الثانية عشر ألنه بين  
 46      في طلب العون ويصيحُ  قُ ه يزع  عتُ أنني سم  

 رقحت  ها ت  كل   الدار   وفي الوقت نفسه بدا كأن  
 .فظيع من هذه الشياطين اللعينة عب  برُ 

 ة، مع أن نهاية فاوستس كانت هكذاحسنا، يا ساد :العالم الثاني
 ا،ر فيهمسيحي عندما يفكِّ  وهو ما يحزن له قلب كلِّ 
 46     وموضع إعجاب يوما  .. ولكن، بما أنه كان عالما

 لمعرفته العجيبة في جامعاتنا الجرمانية، 
 أطرافه المختلطة بما يليق؛م بدفن سنقو

 زن،ن بسواد الحُ للوج  وجميع الطلبة مُ 
 .سوف يسيرون في جنازته المحزنة

 [يخرجون]                         
 

 [خاتمة]                            
 [يدخل الجوقة]      
 ،نمو مستقيمامكن أن ي  الذي كان يُ  صنُ الغُ  ع  ط  قُ  :الجوقة

 (461) «أپولو»غصن غار  واحترق  
 .في إهاب هذا الرجل العليمحينا  هر  الذي ازد  

 مية،ه الجهن  قطت  لوا في س  فاوستس، تأم   غاب  
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 6        .ر الحكيمذِّ ح  ه الشيطاني قد يُ فنصيبُ 
 شروعةمن األشياء غير الم   ب  ج  الع   على زيد  ي   أال  

 ها عقوال جريئة  غوي أسرارُ التي تُ 
 .السماويةة ُبه القو   حُ ا تسم  مم   ر  لممارسة أكث

 [يخرج]                                
 "لم  الع   مُ خت  ي   فُ النهار، المؤلِّ  مُ خت  ت   الساعةُ " 
 
 
 
 

 هوامش ن ص  المسرحي ة      
 
ثِّلمُ ( 4) وقة ُيمثل واحد م   .الج 
 «هانيبال» انتصر حيث م.ق 141 عام إيطاليا في معركة موقع: تراسيميني( 1)

 .الرومان على القرطاجي
 .يةتالبروتستان مركز كانت جامعتها حيث ألمانيا، شرق في مدينة ڤيتنبرك( 1)
ة النقاش: الح جاج( 1)  .المنطقية بالُحج 
 عاليا الطيران حاول الذي «إيكاروس» أسطورة لىإ إشارة الشمعيان، جناحاه( 6)

بت طاقته فوق ارتفع فلما بالشمع، مثبتين بجناحين  فسقط الجناحين شمع   الشمس ذو 
 .البحر في
 .المسيحي بالمعنى العذاب من «الخالص» هي األكبر النعمة( 5)
 كتاب وصاحب أفالطون تلميذ اإلغريقي، الفيلسوف( م.ق111-111) أرسطو( 1)
 .«منطقال»
 الرومي الطبيب galen جالينوس الفلسفة، دراسة عن كناية «والعدم الوجود»( 1)

 (.م166-415) المشهور
 القوانين مجموعة» صاحب( م656-111) البيزنطي مبراطوراإل: جستنيان( 5)

ة  .«المدني 
 للدين المعتمدة النصوص بالالتينية، المقدس، للكتاب «جيروم» ترجمة( 46)

 .البروتستانتي اإلصالح عصر حتى السادس لقرنا من المسيحي
 .اإلغريقية الميثولوجيا في اآللهة كبير Jove أو Jupiter «يوپيتر»( 44)
 .النار الهواء، الماء، التراب،: األربعة الحياة عناصر هي العناصر،( 41)
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 يف نكلتراإ في ُشتم المنخفضة، األراضي في اإلسباني العام الحاكم پارما، أمير( 41)
 .يةتالبروتستان عصر

 األرواح شعره لسماع فتقاطرت الجحيم إلى جاء أسطوري شاعر «موزائيوس»( 41)
 .الشهير المغن ي «أورفيوس» لسماع تقاطرت كما الجهن مية،

 .شهير ساحر( 4616-4116) «آكربيا»( 46)
 خيال من تكون وقد «اليالند» في «عمالقة» وجود عن يعرف ال «اليالند»( 45)

 .لفالمؤ
ة( 41) ة له كبش عن إغريقية أسطورة الذهبية الجز   البطل على كان ذهبية، جز 
ج لكي عنها يبحث أن «جيسن»  .ملكا ُيتو 
 (.4651-4611) الثاني فيليب إسبانيا، ملك العجوز، فيليب( 41)
يمياء،( 45)  إلى الخسيسة المعادن تحويل تزعم التي القديمة الكيمياء علم هي الخ 

 .والشعوذة السحر يببأسال ذهب،
 .اإلغريقية األساطير في أوليمبوس جبل على الوحي مهبط «دلفي»( 16)
 .عشر الثالث القرن من مشهوران ساحران «البانوس»و «بيكون»( 14)
تبع ال هذا»( 11)  .المنطقي الح جاج في فاوستس لغة يحاكي ڤاكنر «ي 
جا»( 11) رِّ خ  جت  وت «ڤتنبرك» في الدراسة أكملت   أي «ُمت   .بالمنطق عالما خر 
 موقع من االقتراب :يريد كأنه «اإلعدام حكم تنفيذ» على تورية «التنفيذ موقع»( 11)

 !طعامه مجلس في الموت، إلى سيؤدي فاوستس وجود
د»( 16) ين المصلحين» أتباع من أي «پيوريتاني» يقصد «الدين في متشدِّ  .«الطهري 
 .بالغية صيغ في باأللفاظ تالعب( 15)
 .المؤلف منهم يسخر الذين الفرانسيسكان الرهبان من «فرانسيسكاني»( 11)
 أسطوري، عالم في الفالسفة األقدمون يناقش حيث أي «القدامى الفالسفة مع»( 11)
 .المسيحي المفهوم في للُخطاة العذاب موقع من ال
 .الكاثوليكية الكنيسة تابع الرومي مبراطوراإل هو اإلمبراطور،( 15)
جين لغة في يتكرر مما هي «هللا لعنة»( 16)  .العامية وفي المسرحية، في المه رِّ
 من خارجة الفقير المتكلم أكتاف ألن مخاريج، وأرباح، دخول أي مداخيل،( 14)

 .قميصه
 .الحشرات مبيدات من نوع على تورية( 11)
 .القمل إلى إشارة هنا اإلنسان، تالزم التي للشياطين صفة «أليفة»( 11)
 .guilders الذهب الدراهم (11)
 .بالتوبة والذنوب الخطايا، من الخالص أي salvation «الخالص»( 16)
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 .ألمانيا في كبير تجاري مركز «إيمدن»( 15)
ل قد»( 11)  (.16 ،45 يوحنا، نجيلإ) الصليب على األخيرة المسيح كلمات «أُكم 
 .آخر يفتجد( 5/44 األولى، تيموثاوس رسالة) «اهُرب إنسان يا»( 11)
 .وإخالصها بعف تها المشهورة «يوليسيس» زوجة «بنلوبه»( 15)
 .بدقة نقلها يصعب واالبتذال، العامة لغة( 16)
وثا» منه تجعل الرجل رأس على القرون لصق( 14) اداق» أي «دي   .التراث في «و 
 .«قرون ذي» منه فجعلت خانته، زوجته أي «هذا عملت سيدتنا»( 11)
 .«هيلين» واختطف هجرها التي( پاريس) سكندراإل جةزو «أوينونه»( 11)
 على طيبة أسوار ُبنيت الذي «آمفيون» األسطوري الموسيقي إلى إشارة( 11)

 .موسيقاه
 empyreal orb األعلى الفلك لى،العُ  السماوات( 16)
 .«أوڤيد» الرومي الشاعر إلى تنسب قصيدة عنوان «أوڤيد برغوثة»( 15)
ه» أجداد أنها والشراب لطعاما أسماء من واضح( 11) ر   .«الش 
 .الذكر عضو إلى بذيئة إشارة «الحي اللحم من إصبع»( 11)
 .بمزماره السبع الخطايا يقود الذي الزامر،( 15)
 .اإللهي اإللهام مهبط اإلغريق، بالد في المقدس الجبل هو أوليمبوس،( 66)
ك»( 64) ر   .ىلالعُ  السماوات األعلى، الفلك «األول الُمح 
 .بروسيا في «تريڤيس» مدينة «ري  تر»( 61)
دُّ  كان الذي( م.ق45-16) الرومي الشاعر «ڤرجيل» هو «مارو»( 61)  في ساحرا ُيع 

 أن ُيظنُّ  نابولي، قرب الجبلي النتوء في نفق يوجد ضريحه وقرب ، القروسطي التراث
ه الساحر الشاعر  .بسحره واحدة ليلة في فتح 

 .البندقية في مرقس القديس كنيسة( 61)
 .المالك جسر أو آنجيلو، جسر( 66)
 .مسال ت الواقع في وهي (أهرام) األصل في المسال ت( 65)
م فاوستس يناسب الجحيم، في نهران «آشيرون»و «ستيكس»( 61)  .بهما القس 
نه الذي «برونو» على «آدريان» البابا انتصار( 61)  .بابا مبراطوراإل عي 
 .الجسد أي الوهاج، الكيان( 65)
اه اإليمان، قوي   شديدا وكان المسيح، تالميذ من شمعون، هو بطرس،( 56)  سم 

 بوقوفه أوروبا إلى المسيحية أدخل الذي وهو الصوان، الصخر، أي «صفا» المسيح
 .الصخرة تعني بالالتينية «بيتروس»و التلة، وهي الفاتيكان، «صخرة» على

 .يبدو كما نائما ليس اإللهي نتقاماال لكن خلسة، أي «الصوف من بأقدام»( 54)
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 .4651و 4616 بين دام الذي الكاثوليكية الكنيسة مجلس مقر «تري نت»( 51)
ن على يطل كمن بالسماء رأسه العلو، بالغ الكنيسة برج( 51)  .تحت ه م 
 عليه انتصر ثم( آدريان) البابا معه اختلف الذي الرومي مبراطوراإل فريدريك،( 51)

 . البابا وأسر
نه الذي «برونو»   .مبراطوراإل عي 
حش»( 56) حش basilisk «القاتل الو   .قاتلة نظرُته خرافي و 
تم نكسر»( 55)  .اإللغاء أو للتنفيذ صادر، قرار على األحمر بالشمع «ن ختم أو الخ 
 .البابا قصر في الكنسية الشؤون في المداوالت قاعة الكنسي، المجلس( 51)
 المصلح «ويكليف» أتباع وبخاصة البروتستانت، ن،والمنشق ي المارقين( 51)
 .عشر الرابع القرن في الديني نكليزياإل
 .البابا مفهوم في الكاثوليكي الدين، على الخروج: الهرطقة( 55)
 «نبتون» قبل األوروبية، الوسطى القرون في المعروفة السبعة، الكواكب( 16)
 .«بلوتو»و
 األساطير في السحر إلهة «هيكاته» األزرق، يبالله ذو التاسع الكوكب بلوتو،( 14)

 ألن ثالثة، أي three الكلمة تكون وقد tree شجرة لها أن ُيعرف وال اإلغريقية
 .وجهنم واألرض للسماء ثالثية، إلهة تمثل صورتها

 .بروتستانت الكثلكة، على خارجين lollards آبقين،( 11)
رس( 11) ة، وكتاب ج  ة وشمع   .الكنسي التحريم أو اللعنة إلصدار التقليدية الُعد 
 .«أمامهما» بل االثنين، «بين» ليست الكأس ألن تكذب،( 11)
 .السحر لعمل تمهيدا األرض على ُترسم التي السحر دائرة أي دائرة، لي ارسم( 16)
 (.4665-4645) الخامس جارلس مبراطوراإل «العظيم كارولوس»( 15)
 والروح واالبن اآلب باسم «الرحمات ثلثمُ » على تجديف «المعرفة ُمثلث»( 11)

 .البابا: القدس
م»( 11) ه أقس  م  م ،his blood من تخفيفا sblood المسيح بدم أي «بد   قس 

 .وتجديف
اد «أكتائيون»( 15)  العفاف إلهة «دايانا» رأى الذي اإلغريقية األسطورة في الصي 

ته عارية وهي البحر في تستحم   والقمر عل إلى حويلهبت اآللهة فعاق ب   .كالُبه تالحقه و 
 الثالث داريوس غير هو( م.ق115-666) الفارسي مبراطوراإل «داريوس»( 16)

 .م.ق114 عام المكدوني سكندراإل غلبه الذي
م جروُحه،( 14)  .God`s wounds أي ،zounds تخفيفا المسيح، بجروح قس 
 .الساحر فاوستس يستدعيهم شياطين أسماء.. بيليموث( 11)
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 «اللفاعات» يرتدون الذقون حليقي العلماء كان «واللفاعات الناعمة الوجوه»( 11)
 .اللفاعة يرتدي وال لحية، ذا كان فاوستس لكن. الرقبة حول

 .أصابهم ما بسبب لنقاتل،.. قوة لدينا ليس( 11)
 هادئا الموت ينتظر وهو بالجنة، وبش ره الصليب، على اللص خاطب المسيح( 16)
 .(15 ،11 لوقا)
 .الحانة قاعة في من طلبات لتلبية الخدم تأمر المضيفة... للقاعة انتبهوا( 15)
م تجديف العذراء، «مريم» بحياة قسما marry «وحياتها»( 11)  .بالقس 
 .مثال وثنيا، وليس مسيحي أنا مثلما صدقا، لكم أروي أي مسيحي، أني كما( 11)
 ..للوقود تعملتس التي الضخمة األغصان أعقاب الخشب، زنود( 15)
 .«طز  » المصرية اللهجة في يقابلها الدوق، وصف في بذيئة كلمة «له قيمة ال»( 56)
د يا»( 54)  .األوغاد أحد من سخرية «سي 
 .«القذر» تفيد لكنها ،saucy بصفة توحي saucebox الوقاحة مخزن( 51)
ة انحناءتك»( 51)  أدنى أنهك فاوستس، يخاطب والحوذي سكارى، هنا الجميع «للتحي 

 .منه
 .bedfellows الفراش في وزوجة زوج مثل أي «ليلة كل معا»( 51)
. منفصلتين جزيرتين على ساقاه تقف الضخامة بالغ تمثال هو «كولوسوس»( 56)

 .القديمة اإلغريق في رودوس جزيرة في تحتهما من السفن تمر   بحيث
 يجاوب والحوذي فاوستس، سؤال على تورية «شيئا منك أجعل أن أريد ال»( 55)

 .«شيء ال» أنت أي بوقاحة،
 .األكاديمي مئزره أطراف برفع ساقيه، عن يكشف( 51)
عب الت،( 51) رها لها معنى ال كلمات الُخز   .السحر ممارسة أثناءفي  الساحر يكر 
 .طروادة هي «داردانيا»( 55)
 .Troy طروادة لمدينة آخر اسم «إليوم»( 466)
 الحرب أبطال من الطروادية، هيلين زوج ارطةإسب ملك «مينيالوس» (464)

 .الطروادية
 «الياذة» في الرئيسة والشخصية الطروادية، الحرب أبطال من «أخيليس»( 461)

 .كان وهكذا يقتله، فيها يصيبه فمن كعبه، في ضعفه نقطة. هوميروس
 لبكام لها ظهر ولما اآللهة، كبير «يوپيتر» أحبها طيبة من فتاة «سيميلي»( 461)

 .بروقه نار من أصابها بما احترقت بهائه،
كر ال نفسه، النبع أو النبع، حورية «أريثوسا»( 461)  القديمة المراجع في لها ذ 

 .معها حب عالقة على كان السماء، مليك «يوپيتر» أن واألسطورية
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ل الخطاب أن واضح بالمطر، المثقلة، الغيمة( 466)  .الغيمة إلى تحو 
 .األرواح مهاجرة نظرية صاحب «فيثاغورس» هو «پيثاكوروس»( 465)
هب طهُ  الوحي، إله «أپولو»( 461)  ورمزها والمعرفة الحكمة إله وهو.. «دلفي» في م 

ع والصورة. الغار غصن .المؤلف عند من توسُّ  
  
 
 
 

 مقدمة المحرر
 

بممارسة فضائل قد تجدها األخالقيات »هم حظوظُ « كريستوفر مارلو»يصنع أبطال 
ي المتخط   :هاري لڤين في كتابهروفيسور هذا ما يقوله الب« ية من الرذائلالتقليد

وكأنه كان « مارلو»فمن أول إلى آخر سيرته المختصرة والخاطفة، يبدو (. 4561)
 .ة واإلنسانيةوني  ي النظام القائم في أبعاده الك  مأخوذا بتحد  

ر في ال تقصِّ  ذات   راز  ونجد في هذا، عندما نقرأ أو نشاهد مسرحياته في التمثيل، إب
اإلقدام، ولو أنها في الوقت نفسه عالقة بين الذنب والندم، ومع أننا ال نستطيع تفسير 
مسرحياته في إطار سيرة ذاتية صرف، فإننا ال نجد بين أصحاب األدب المسرحي في 

نفسه، ألن المسرحيات تبدو  قا لمعرفة المسرحي  عصر االنبعاث من يجعلنا أكثر تشو  
 .شديدة الذاتية لنا

معة في زمانه ئ السُّ فة بغموض وخالف حول امرئ صار سي  مغل  « مارلو»سيرة 
، في سنة ميالد شكسبير، في أسرة لصانع أحذية 4651عام في الفقد ولد  .بالذات

 king`s Schoolم في مدرسة الملك وتعل  « كانتربري»ف في تر  ووكيل ضمانات مُ 
سها ختير لمنحة دراسية أس  ، واُ 4616عام ال فيج هناك، ثم التحق بجامعة كمبر

. 4611عام في الرئيس أساقفة كانتربري، ونال شهادة البكالوريوس « ماثيو پاركر»
 4615( يونيو)وبعد حزيران  1-4614وخالل فترات غياب متطاولة عن الجامعة بين 

المجلس االستشاري »ية، نجد رسالة من ة حكومية سر  ربما كان يخدم في مهم  
« ومارل»هة إلى الجامعة، تأمر بمنح موج   4611 (يونيو) بتاريخ حزيران« لملكيا

في مسائل تتعلق « يمسرا»أنه كان قد أرسل إلى درجة الماجستير كالعادة نظرا إلى 
كان سير فرانسيس والزنكام مسؤوال عن جمع معلومات سرية حول  .بمصلحة وطنه

جيه فكان لديه سبب و« سكتلنديينألماري ملكة ا»لكاثوليكية لمصلحة المؤامرة ا
وثمة ابن عم لذلك الوزير القوي، « رايمس»نكليزي في ليراقب المعهد الكاثوليكي اإل
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، 4616ية الحكومية كذلك في عقد يعمل في الخدمة السر  « توماس والزنكام»هو 
في لندن، يتمتع بنجاح « مارلو»كان  4616وفي أواخر . أيضا« مارلو»وكان يرعى 

. وقد قضى فترة في السجن الشتراكه في مبارزة قاتلة.مؤلفا مسرحيا وشاعرا  هر،با
عليه بأمر من المجلس االستشاري الملكي يتعلق  لقي القبضُ أُ  4651( مايو)وفي أيار 

د الديانات وعدم اإلخالص للتاج، ولو أننا ال نعلم مدى خطورة بتحقيق حول تعد  
ل بشكل عنيف في ت  وبعد ذلك بقليل، قُ . شخصيااإلساءات التي يحتمل أنه قد اتهم بها 

 .«نكرام فرايزرإ»في ديتفورد على يد شخص يدعى ( ةأو ربما حان)دار خاصة 
إذ إن أحد مرافقيه  –األخيرة قد تكون سياسية « مارلو»مع أن األسباب وراء منازعة 

را أن كثي بيد –وهو عميل حكومي ذو سمعة مشبوهة « روبرت پولي»ذلك اليوم كان 
من المعلقين على تلك الحادثة المشينة لم يتوانوا أن يروا فيها انتقاما إلهيا، ففي كتابه 

مثال « مارلو»أن موت « توماس بيرد»بعنوان مسرح أحكام هللا، يرى الپيوريتاني 
 ."الالتقوى االلحاد و عقوبة"على 

ج، وعمليا جامعة كمبرقد نشأ منذ شبابه في  ،هنة  م   فُ المثق   العالمُ ( أي مارلو)مارلن }
ذو سفاهة، دفع موهبته بزخم شديد وأرخى العنان لشهوته،  وشاعر   مسرحي   مؤلف  

المسيح،  هياج وتطرف بحيث أنكر  هللا وابنهفسقط، ليس عن غير استحقاق، في 
أل ف ( اعتمادا على تقارير موثوقة)ف على الثالوث بل كذلك ها جد  وليس بالكلمة وحد  

صنا ليس سوى محتال، وأن موسى ليس سوى ساحر دا أن مخلِّ ها، مؤككتبا ضد  
يانة كلها ومضلل للناس، وأن الكتاب المقدس ليس سوى حكايات فارغة تافهة، وأن الد

 .{(1-411ص)وسيلة سياسية 
فقد أمسك : كان ذاتي التنفيذ« مارلو»عدال إلهيا في حقيقة أن موت « بيرد»يرى 

( الذي أمسك به فرايزر)جره هو  ن يطعن خنع المسرحي أمه، واستطابرسغ مهاج  
اليد التي كتبت تلك التجديفات أن تكون وسيلة »بهذه الطريقة أرغم هللا . سه هو  برأ
ما هو  ر  د  ق   ب  مهذِّ « بيرد»عند « مارلو»وموت  .«عقابه، وفي دماغه، الذي انتحلهال

التجديف يسيل من  ق كانم  ف حتى آخر أنفاسه، ومع آخر ر  فقد كان يلعن ويجدِّ : فظيع
مخيف لجميع  ريع  مُ  ع  فمه، فلم يكن ذلك محض عالمة واضحة من حكم هللا بل كذلك هل  

 .من رأوه
كما وردت في شهادة غير « مارلو»يشير إلى اآلراء الشنيعة عند « بيرد»كان 

في رسالتين من ( 4651عام في النشرت )« رجارد بينز»موثوقة من جاسوس يدعى 
 ه تحت التحقيق، بتهمة التفكير الحر  الذي كان نفسُ « توماس كيد»ما كتبه 4651عام ال

ثال، إنه م« مارلو»في اتهام « بينز»يقول . والنيل من هيبة الدولة، وفي وثائق أخرى
ثلي  و  ابن ن المسيحيقول إ كان "« مارلو»أن « كيد»يؤكد . الصلب يستحق  حرام و م 



  

 96 
 

يواصل في مجالسه الخاصة  ،قولونوكما أسمعهم ي –من عادته يوم عرفته أوال 
 هأنه يسخر من الكتب المقدسة، ويهزأ بالصالة، ويحاول في النقاش أن يشوِّ  –وغيرها 

« روبرت كرين»وثمة  " .ثالهم من األطهاره األنبياء وأمب  قاله أو كت  ويدحض ما 
بشكل واضح، يتحدث في « مارلو»المؤلف المسرحي والشاعر الذي كان يغار من 

ي هللا خارج الجنة في شخص تامبرلين ذلك تحد  »عن  4611 بيريميدسمقدمة 
، وبعد ذلك يندم عن حماقة القول في سريرته، مثل بائع خضار مسرحي بعينه «لحدالمُ 
 Groatsworth of : شروى نقير من ذكاء)بأن هللا غير موجود، ( يقصد مارلو)

Wit 1592 .)من مبالغات، وألنها  هذه الشهادات وأمثالها يجب رفضها لما فيها
 .الت ضد المنشقينم  في باب الح   عد  صدرت تحت ظروف قانونية يمكن أن تُ 

بالشك العقلي ، استكشف، بل استمتع  قد« مارلو»ومع ذلك، ليس من شك في أن 
الذي زار  "جوردانو برونو"و" توماس هاريوت"الرياضي والفلكي  الذي نادى به

من حسبهم العصر عموما من المفكرين األحرار وغيره م 6-4611عام في النكلترا إ
 .والملحدين
كما « الدينيا»كان « مارلو»في أن  حال، ليس ثمة، على ما يبدو، من يشك وعلى أي
هذه السمعة حقيقية، ولو أننا غير . « غير معتدل وذا قلب قاس  »و« كيد»وصفه 

 .«اعيِّ ال إم  »آبقا و« مارلو»متأكدين إلى أي حد كان 
عن قوة في  وهي بحث   5-4611نت مسرحية دكتور فاوستس قد كتبت بين ربما كا

ويمارس  م  والدكتور فاوستس عال  . شكل معرفة غير محدودة تتطلب ثمنا باهظا جدا
م بلقب دكتور، تفو  . السحر األسود معا ق في دراسة الالهوت والعلوم اإلنسانية وإذ ُكر 

مثل كفاح . حمله إليه المعرفة التقليديةما تاألخرى، لكنه ال يستطيع البقاء قانعا ب
( مثل إيكاروس)الغرور، الذي دفعه  هُ ذ  تيمورلنك، نجد فاوستس قد امتأل بالمعرفة وأخ  

حتى اتفقت السماوات على « فوق ما في طاقته»ألن يرتقي بجناحين من شمع إلى 
ل ع بعبارات مسيحية حوهذا هو رأي المقدمة التي تستمر في التفج  . «طهإسقا»
 .«السحر اللعين»غري فاوستس ليفرط في التي تُ « تعاطي األعمال الشيطانية»

سقوطه »م إلى فاوستس مثاال واضحا عن امرئ والجوقة األخيرة في المسرحية تقدِّ 
يزيد على العجب من األشياء غير أال   / ر الحكيمه الشيطاني قد يحذِّ نصيبُ »و« ميالجهن  

 .«المشروعة
لغصن كان يمكن أن "الجوقة األخير الضياع المأساوي  ممثلوفي الوقت نفسه يندب 

ر حينا في إهاب هذا منذور إلى أبولو، كان قد ازده« غصن غار»هو « ينمو مستقيما
رجل مثل فاوستس مأساة    نذارا بالسوء، أن الجوقة ترى مأساة  واألكثر إ .الرجل العليم

 ممارسة  "غويه نحو أن يُ « قمعُ »سمح لما فيه من  ،غيره من أصحاب العقول الجريئة
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ف البشري وفكرة القيود السماوية على التشو   ."كثر مما تسمح به القوة السماويةأ
على « اتفقت»رنا بما ورد في المقدمة من أن السماوات لمعرفة أسرار السماوات تذكِّ 

 .إسقاط فاوستس
فكما أن  .آللهةية بين اإلنسانية واقيم عالقة ضدِّ اللغة في مسرحية دكتور فاوستس تُ 

قرأ بطريقتين اثنتين في عصر االنبعاث، كمثال على يمكن أن تُ « إيكاروس»قصة 
« بروميثيوس»حماقة الطموح البشري وكبرهان على أن اآللهة لن تتحمل تحدي 

رى على أنها درس في االستخفاف لسلطتها، كذلك مسرحية دكتور فاوستس يمكن أن تُ 
طاق والمأساوي في القيود اإللهية المفروضة على اإلرادة في الالن قاتم   ل  أو أنها تأم  
 .البشرية

ة في عصر ات األخالقي  ة دكتور فاوستس من نوع المسرحي  يمكن أن تبدو مسرحي  
ي ذلك أن الشخوص الرئيسة فيها مستقاة من تقاليد نمط درامي ا يقو  االنبعاث، ومم  

مالك الخير ومالك الشر من  .لإلى لندن بقلي« مارلو»قبل وصول كان مزدهرا إلى ما 
ل إلى فاوستس نصيحة م األو  قدِّ ة، حيث يُ ة األخالقي  ة في المسرحي  الصور التجريدي  

ى حول ن  شخوص أخرى تجتمع ثُ  ة  وثم  . باليأس حكيمة، كما يعرض اآلخر إغراء  
فاوستس على الندم  الشخصية الرئيسة، فالرجل العجوز في الفصل الخامس يحض  

في مقابل تعليمات ( A ,41-1-5الصيغة )« ه القبيحة الكريهةقذارت»على 
 1.3.53 الصيغة)« ي بخشوع ألمير الجحيمصل  ويُ / نكر الثالوثيُ »مفيستوفيليس كيف 

B ).  ر أن رحمات هللا غير ع إلى السماء ليتذك  العلماء على فاوستس أن يتطل   يلح
الساحران « يوسكورنيل»و« ڤالديس»بينما ( A 5.2.1243الصيغة )محدودة 

م جوائز قدِّ يسا وتُ ه قد  ع  الزميالن يشيران إلى فاوستس بالوعد أن جميع الشعوب سترف  
شاهد الكوميدية وحتى الم  ( A .50-1.1.121الصيغة )ثمينة لقاء معجزات السحر 

ن شاهد التهريج الماجحة بين الفعل الجاد وم  ستقاة من المسرحيات األخالقية، فالمراو  مُ 
 Mankindرزة في المسرحيات األخالقية من الجنس البشري فات الباهي من الص

 ,The Longer Thou Livestكتماق  زادت ح   ك  مرُ طال عُ  ماكل   نزوال إلى ?1471
the More Fool Thou Art 1567? حيات في أوائل العصر وغيرها من المسر

ثل الرئيس هو م  ه المُ صف  ه، أن فاوستس نفسه بو  واألكثر من هذا كلِّ  .اإلليزابيثي
. ف ليكون أفضلالشخصية المركزية لصراع روحي يتأرجح بين اإلسراف وبين التشو  

وبناء على ذلك  في مسرحيته األخالقية هو،« البشريالجنس »فاوستس هو صورة 
 .لى موته وحلول اللعنة عليهالدته في ألمانيا إيعرض علينا تاريخ حياته كامال منذ و

 .طار المسيحية التقليديةفي إ دكتور فاوستسية، يمكن تفسير ها مسرحية أخالقصف  بو  
ما يقول فاوستس إن فعند .ان يشهد عليهما مفيستوفيليس نفسهفالجنة والنار حقيقت
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ر هكذ"ة ب  يأمره الشيطان موار  الجحيم خرافة،   ."هفكر   ر التجربةُ غيِّ ا دائما، حتى تُ أن يفكِّ
ما يخدم وفيليس لصاحبه فاوستس أنه إن  د مفيستأن أك   ق  ب  فقد س  ( (2.1.127-8

طرده هللا من »إبليس، أمير الشياطين، الذي كان يوما مالكا محبوبا عند هللا، حتى 
إلى وعندما يشير فاوستس ( 4.1.51(9-كبريائه وتعاليه ووقاحتهبسبب « ةوجه الجن  
رى يقصد أنه ي )1.4.411-(9ستوفيليس ويتناقشان معا ه أن يسير مع مفيأن بوسع  
م التي يزعم مفيستوفيليس أنه سجين فيها، والواقع أن ا يخشى في جهن  القليل مم  

مجازية عن الجحيم في  ع فكرة  وصف مفيستوفيليس لحالته الروحية قد يبدو مما يشج  
أكثر من كونها ( 4.1.11( )بل هذه هي الجحيم وال أنا خارجها)كونها حالة ذهنية 
م رأيا عن قدِّ الالهوت في عصر اإلصالح الديني يُ ومع ذلك، فإن . مكان تعذيب جسدي

أن المجازات عن النار التي ال ب« كالڤن»يعترف . ر نظر فاوستس في ما يقولص  ق  
ي تنطفئ والديدان القاضمة هي وسائل للتعبير عن أهوال الجحيم أمام فهمنا البشر

جحيم، وجود ال لكن ذلك ال يعني قطعا إنكار حقيقة المحدود أكثر منها حقائق فعلية؛
هذه الحقيقة عندما  إذا ما أنكر   ا  ويكون فاوستس أحمق .وهي الغياب األبدي عن هللا

 (.1.4.415) "مثاال يبرهن على النقيض"س أمامه يقف مفيستوفيلي
 .قيِّ أكثر من المعنى الجسدي الض واقعية، وبالمعنى الروحي نفسه ت أقل  والجنة ليس  

ه لكن  ( 1.1.56)« من الذي أوجد العالم»وستس عن مفيستوفيليس ال يريد إخبار فا
وذاق المباهج / رأى وجه هللا»يعلم ذلك حق العلم، ألنه سبق أن اعترف بأنه سبق أن 

وما في  ر بالجنةفكِّ يُ مالك الخير فاوستس أن  يحضُّ ( 4.1.11.5)« األبدية في الجنة
صك مخلِّ "ن ه على أن يطلب الرحمة موالرجل العجوز يحض   ؛(1.4.16)الجنة 
وعلى الرغم من كل . ( 6.4.16.5) "ه يجب أن يغسل خطيئتكه وحد  مُ الذي د   /الحبيب

دم »شاهد السابقة، يدرك فاوستس في لحظاته األخيرة المريعة أن شكوكه في الم  
، ولو (6.1.16.4)وأن قطرة واحدة قد تنقذ روحه « المسيح يسيل في أجواز الكون
 .لك النعمةأنه ال يستطيع الوصول إلى ت

ر ما النظرة المسيحية التقليدية عن فاوستس أنه خاطئ أدركه الظالم هو مما يفسِّ 
 فه إلتقان جميع حقول المعرفة، ومن ثم  ى تشو  فحت   .فهف له بشكل متزايد في تصر  سيؤ

الذهاب إلى أبعد ما أنجزته علوم البالغة والطب والقانون والالهوت، سرعان ما 
فأحالمه . ة ومماحكات واقتطافات غريرة من الكتاب المقدستكشف عن خيالء زائف

رحلة اكتشاف  ى متعة االنغماس الذاتي؛م  اإلنسانية للخدمة العامة تبتلعها مباشرة حُ 
إلى عجائب روما تنقلب إلى ما ال يزيد على مناسبة لشيء من المزاح الطفولي على 

لنوع التسرية  نة  وقت نفسه عي  فمشهد الخطايا السبع القاتلة هو في ال. حساب البابا 
يمارس  بأن فاوستس نفسه التي يفتقدها ليشغل ذهنه عن حالته الروحية، وتذكير  



  

 99 
 

ممارسة السحر،  ن لنا سهولة  بيِّ فالمشاهد الكوميدية عموما تُ  .جميع تلك الخطايا القاتلة
مل ما ال ع  عينه لوى فاوستس الهائلة في السحر تُ فق   .من يطلبه ي كل  ألن الشيطان سيلب  

ر الملكية بهُ يزيد على خداع تاجر خيول ليشتري حصانا يتناثر إلى حزمة قش، أو أن ي  
 .األوروبية بإحضار عنب في موسم الشتاء

وفي مرحلة بعينها . ر فاوستس الفظيعد  والالهوت الكالڤني كذلك يشهد على عدالة ق  
ينبذ "ر أن لقت لي، فيقرِّ قد خُ لقت لإلنسان، فإنها قد خُ ( ةالجن  )ُيعلن فاوستس لو أنها 

ى قلبي كثيرا بحيث ال لقد تقو  ": لكن هذا القرار ال يدوم طويال ".هذا السحر ويتوب
 ي قلب  ، هللا هو الذي يقو  العهد القديمفي .( 41و 1.1.46.44)"أستطيع أن أتوب 

مرار فرعون من المسؤولية عن العناد في االست رُ ولو أن هذه الحقيقة ال تحرِّ  .فرعون
، لكن ة  ر  فاهلل قد خلق اإلرادة حُ : نقيضة مشابهة ة  وفي المبدأ الكالڤني ثم   .على الشر

ومع أن  .وال يريدون أن يفيدوا من الرحمة سبقامُ  عليهم الشر   ر  قد  بعض األشخاص مُ 
 .في عدالته ل  ساء  نُ  التدبير اإللهي في هذه األمور غامض، إال أن علينا أال  

بصورة  جُ عال  تُ  ،دكتور فاوستسوالقدرية، مركزية األهمية في  ةر  الحُ اإلرادة  نقيضة
 .ماء على طرفي الخير والشرر  مسرحية باستمرار من جانب الغُ 

هللا ال »، يجيب مالك الشر بأن «هللا سيرحمك»الخير فاوستس بأن  مالكُ  نُ طمِّ فعندما يُ 
، بل حول تعارض واالختالف في الرأي ليس حول طبيعة هللا.« يمكن أن يرحمك

هللا سيرحمني »وعندما يدافع فاوستس بأن . عات في طاقات فاوستس األخالقيةالتوق  
ال بإنكار إلمكان األول من  ألن هللا قد يغفر ألسوأ الخطاة، يجيب مالك الشر  « متُ د  إن ن  

كن فاوستس لن يندم بلى، ول»: بل اإلمكان الثاني قدرة هللا على الغفران
 .ر فاوستسد  في تلك الحقيقة تكمن العدالة المفترضة في ق   .( 17-2.3.12"أبدا

 .فجريمته هي القنوط من رحمة هللا
بالحط  ه المأساويةف بذلك منزلت  ضع  والقراءة التقليدية تميل إلى تجريم فاوستس، فتُ 

اء يستجيبون بتعاطف لكن كثيرا من المشاهدين والقر   .ا  حمقمن معرفته واعتباره أ
« المؤامرة»ى السماء نفسها ويتحد   ولو على يأس، أن ،سان يجرؤشديد تجاه إن

بعد "ي أن يعتقد أن الشك   سورفض فاوست .المشار إليها مرارا في المسرحية اإللهية
حتى لو  ,هو نتيجة طبيعية الستقصاءاته العقلية( 1.4.411)"مأل   هذه الحياة يوجد أي  

 .ن أنها نتيجة خاطئةتبي  
من المسرحية، يقع  هنا، في اللب  . لحاح إلى طبيعة الكون وأصلهالم   هُ عُ ومثل ذلك تطلُّ 

السؤال الذي أشغل عقول المفكرين في عصر النهضة، وكان في الواقع في سبيل 
 .إيصالهم إلى اختراقات كبرى في الفكر العلمي
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ة في أغلب األوقات، مج  اال إلى المداعبات الس  قد يكون فاوستس منغمسا في اللذائذ ومي  
من أفالك كثيرة فوق القمروإذا كانت جميعها ة  ق لمعرفة إذا كان ثم  جانبا منه يتشو   لكن  

وعندما يجيب مفيستوفيليس بلطف . ( .2.3.37ff)« هذا المركز األرضي»تدور حول 
بمعلومات الفلك البطليموسي المقبول في تلك األيام، أو بصيغة منه في األقل، مفترضا 

يكون « نهايته تدعى قطب العالم العريض/ محور واحد»حول أن جميع األفالك تدور 
ر فيها ڤاكنر، هذه فاوستس مفهوما إذ يقول إن مسائل ضئيلة كهذه يمكن أن يقر   مُ ر  ب  

 .الفرضيات الغريرة
ين في أواخر القرن السادس ثم ينتقل إلى القضية األصعب منها جميعا أمام الفلكي  

التحامات، أو »الكواكب، وحقيقة أننا ال نجد  ر حركات التراجع فيكيف نفسِّ : عشر
، ولكن في بعض السنين نجد ، أو خسوفات في وقت واحد معا  ا  تعارضات، أو أوجه

؟ وحركة التراجع في الكواكب الداخلية مثل «الكثير منها، وفي بعض السنين القليل
بدا  –ثابتة أي االنسحاب إلى الخلف أحيانا في مسار المريخ خالل النجوم ال –المريخ 

ب تفسيره في عالم أرضي المركز، وحركة تفتقر إلى تداخالت رياضية في ا يصعُ مم  
 .شكل أفالك تدوير فوق أفالك دائرية

بالنسبة بسبب حركتها غير المتعادلة )فما هو تفسير مفيستوفيليس لهذا اللغز الخطير؟ 
عن  ينم   – "نيت  بحسنا لقد أج  " –وجواب فاوستس الموارب ( 1.1.51)(  لكل  إلى ا

 . تهام  مت على المشكلة برُ بمراوغة بارعة خي  م  فح  اعتراف بأنه قد أُ 
مكن آخر، أو ألن القوى مُ  من جواب   ة  نه لم يكن ثم  أل فاوستس بهذا الشكل جيب  هل أُ 

 أن يعرف المزيد؟بالسماوية لن تسمح له 
ل األشد صعوبة وهو ما سأل السؤافي العودة إلى فاوستس كل   ماثل يلح  وثمة سؤال مُ 

 .عت منه الحياة بشكل بعينهن  م الذي صُ ي  لماذا غدا محطم الق  
عالمة فاوستس  ى قلب  ن هللا قد قو  المذهب الكالڤني جوابه الخاص، بأ وإذا كان لدى

رة، فلنا أن نرى في فاوستس بطال من تصوير مارلو على، وتحضيرا لنهايته المقد  
م ال يمكن أن يتنازل عن ستعل  ه المُ فذهنُ . شريف لمحض أنه ب  الباحث الذي يتشو  

وحتى عندما يدرك . ةالرغبة في معرفة المزيد، حتى لو كانت تلك المعرفة وهمي  
يقوى على أن يكون غير ما هو ه فهو ال بوضوح أن طبيعته الجوهرية هي ما يدينُ 

 .في ذلك اإلدراك تكمن المأساة البشرية لهذا الرجل العظيم األحمق .عليه
 4561عام في الين، نشر األول ر  بك  ين اثنين مُ ص  في ن   دكتور فاوستستوجد مسرحية 

(. Bوهو ما يدعى النص ) 4545عام في الونشر الثاني ( Aوهو ما يدعى النص )
يمثل ، المحررذلك النص، في نظر  وحسب، ألن Aوالتحليل أعاله يقتطف من النص 

مع احتمال كبير بالتعاون  – 4611حدود شكل أقرب المسرحية التي كتبها مارلو في ب
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وألن المسرحية كانت كبيرة الرواج، وكانت . مع مؤلف آخر في المشاهد الكوميدية
. ر بشكل كبيرالتمثيل ربما كان قد تغي   ات، فإن نص  ستعاد في المسرح عددا من المر  تُ 

ة، ثلت فيه المسرحيصاحب المسرح الذي مُ « فيليب هونسلو»قام 4561عام ال ففي
اب المسرحيات أن يكتبا إضافات على  وكان  .دكتور فاوستسباالتفاق مع اثنين من كت 

وأحد أعظم الممثلين في « رجال األدميرال»ثلين في فرقة م  أبرز المُ « إدوارد آلين»
زمانه، هو الذي قام بالدور الرئيس في هذا التجديد كما كان قد فعل في اإلخراج 

 .مارلو األخرىاألصلي وفي عدد من مسرحيات 
ه.  4561يتضمن إضافات  Bويبدو أن النص  ع  شاهد في التعامل مع الم   ففي توسُّ

صورة حيوية  Bم لنا النص قدِّ الكوميدية، وافتتانه بالمؤثرات السحرية في المسرح، يُ 
عن تطور المآسي الكبرى في العصر اإلليزابيثي من خالل التجارب المسرحية في 

يدا، توكيدا الهوتيا جد Bم النص قدِّ كما يُ . مثيل بعد وفاة مارلوالعقود األولى من الت
عطي ، كما يُ اندفاعا أكبر في اختيار الشر   ظاهر، ض  يعطي فاوستس، في تناقُ 

 .تهي  ح  مفيستوفيليس دورا أكثر نشاطا وفسادا في إغواء ض  
 
 

 ررِّ ح  مة المُ هوامش مقدِّ 
 
والرومية، إله الشعر والحكمة في الميثولوجيا اإلغريقية  Apolloأبولو  – 4

 .صن من شجر الغاره بغُ ل جبينُ كل  ز يُ وكان الشاعر أو العالم المبرِّ . والموسيقى
ته ب  ق النار لمصلحة البشر، فعاق  ر  بروميثيوس، في الميثولوجيا، اإلله الذي س   – 1

أن  من كبده يوميا، إلى لينقر   اآللهة بربطه بسالسل على صخرة جبل، وأرسلت النسر  
 .جاء البطل هيراكليس فأنقذه من قيوده

نكلترا بين نمط من المسرحيات شاع في إ morality playالمسرحية األخالقية  – 1
فيه ترميز عن الخير ،  miracleمتطورا عن مسرحية المعجزات  4166-4666

 .والشر والخالص من الذنوب بالمفهوم المسيحي
ل مع عدد من شك  ( 4651-4665)ستانتي المصلح الديني البروت Calvinنكالڤ – 1

 .أتباعه حركة إصالح ضد الكنيسة الكاثوليكية
فلكي، : مصري –رومي  –إغريقي ( م56-451) Ptolemyبطليموس  – 6

رياضي، شاعر، فيلسوف، بقيت آراؤه في الفلك سارية ألكثر من ألف سنة من القرون 

 .كالوسطى وهي أن األرض مركز الكون وتدور حولها األفال


